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Woensdag 1 januari — In navolging van de leden van de Haarlemse

zwemvereniging Njord, namen de medewerkers van de Zandvoortse

Courant en hun gezinsleden een koene duik in zee om het nieuwe jaar

fris en uitgeslapen te beginnen.
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137.000 Nederlanders meer

in 1968

In ons land steeg het aantal inwoners vorig jaar met 137.000 tot 12,8

miljoen. Per 1.000 inwoners werden 18,6 mensen geboren en overleden

er 8,2. Over 1967 waren de cijfers respectievelijk 18,9 en 7,9.

Dit blijkt uit een speciale uitgave van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
die een paar dagen voor de jaarwisseling
is verschenen.

De zuigelingensterfte beliep' weer 13,4
per 1.000 levendgeborenen. Van de 1.000

mensen die overleden stierven er 246 als

gevolg van kanker (over 1967: 241), 319
(323) als gevolg van hart- en vaatziekten
en onveranderd 29 als gevolg van ver-

keersongevallen, heeft het pBS uitgere-

kend. Het ziekteverzuim nam toe van 6,2

procent tot 7,1 procent van de werktijd.

• Het aantal televisietoestellen per 100
inwoners nam met één toe tot 21. Het be-

zoek aan vermakelijkheidsinstellingen
daalde dit jaar met 20 tot 545 per 100 in-

woners.

• Het aantal woningen steeg van bijna

3,48 miljoen tot 3,58 miljoen. Het aantal
inwoners per 100 woningen gaf een daling
te zien van 364 tot 357.

• Het aantal agrarische bedrijven daalde
dit jaar met 7.000 tot 240.000. Het aantal
varkens steeg van 4,3 miljoen tot 4,68 mil-

joen. Het aantal koeien ging omhoog van
1,79 miljoen tot 1,87 miljoen.

°

De verkoop van auto's steeg ' van
264.000 tot 327.000, de verkoop van twee-
dehands auto's nam toe van 633.000 tot

740.000.

• Het totaal van de belastingopbrengsten
wordt geraamd op 12,3 miljard tegen 11,6

miljard over het voorafgaande jaar. Per
hoofd van de bevolking stegen de belas-

tinginkomsten van ƒ 917 tot ƒ 967.

• Ter kennis van de politie kwamen 16,3

misdrijven per 1.000 inwoners tegen 15,6
in het voorafgaande jaar. Het aantal ver-
keersovertredingen steeg ,van 129,5 per
100 inwoners tot 130,3. Het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek verwacht dat het
aantal faillissementen dit jaar is toege-
nomen van 1.935 tot circa 2.000.

• In ons land is de schade door brand vo-
rig jaar belangrijk toegenomen. Het to-

taalbedrag van de direkte schade beloopt

ƒ 400 miljoen tegen ƒ 170 miljoen over
1967. De brandweer trad in 19.68 onge-
veer 17.500 maal op tegen 15.700
keer in het jaar daarvoor. Het aantal
branden waarvan de direkte brandschade
werd opgegeven steeg van 6.900 tot 7.100.

• De investeringen zullen naar wordt
verwacht toenemen van ƒ 17 miljard tot

ƒ 18,6 miljard. De investeringen in de
landbouw, bosbouw en visserij gingen om-
hoog van ƒ 860 miljoen tot ƒ 900 miljoen.

De investeringen in de industrie liepen op
van ƒ 6,55 miljard tot ƒ 6,9 miljoen, de
investeringen in woningen gaven een voor-
uitgang te zien van ƒ 4,66 miljoen tot

ƒ 5,1 miljoen, blijkt uit de cijfers van het
CBS.

MAN AANGEHOUDEN
IN HOTEL
Verdacht van flessentrekkerij en oplich-

ting hield de Zandvoortse recherche op

oudejaarsavond, op verzoek van de politie

van Amersfoort, een 25-jarige koopman
aan. Op het moment van zijn arrestatie

in een hotel schreef hij net een — onge-

dekte — cheque uit om zijn verblijfkosten

te betalen. De map zou in de afgelopen

maanden verscheidene inwoners van
Amersfoort, Amsterdam en Haarlem voor

enkele duizenden guldens hebben bena-

deeld.
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Regenwater: Goed voor ü

Uit een recent Amerikaans onderzoek is gebleken dat regenwater net zo

gezond is, als onze grootmoeders al zeiden. Het kan namelijk zeer rijk

zijn aan vitamine-B-12.

Vitamine B-12 speelt een belangrijke rol

in de vorming van rode bloedlichaampjes
en heeft verder nog een paar voorname
biologische functies.. Hoe het in het regen-
water komt, is nog niet duidelijk.

Voorzover bekend wordt deze vitamine
alleen geproduceerd door bepaalde micro-
organismen. Maar als zij met de regen
uit de hemel, komt vallen, dan moet de
dampkring boven ons hoofd wemelen van
micro-leven.

Aldus de redenering van dr. Bruce Par-
ker, assistent-hoogleraar aan de Washing-
ton-universtiteit te St. Louis in de Ameri-
kaanse staat Missouri: hij is de ontdekker
van vitamine B-12 in het regenwater.

Parker drong bij het bekend maken
van zijn bevindingen aan op een groot-
scheeps dampkringonderzoek ter verifica-

tie van deze veronderstelling. De aanwe-
zigheid van micro-organismen in. de
dampkring zou benut kunnen worden bij

de bestrijding van luchtverontreiniging,
zoals er ook bacterieën worden gebruikt
voor het zuiveren van verontreinigd wa-
ter.

Doelend op de heilzame werking van

regenwater voor de gezondheid voegde hij

er, niet helemaal schertsend, aan toe dat
lijders aan de bloedziekte pernicieuze
anaemie er goed aan zouden doen, tien

minuten met open mond in een plensbui
te gaan staan.

Maar comfortabeler en efficiënter noem-
de hij het eten van vlees en vis en het
drinken van melk, waar deze vitamine ook
in voorkomt.

NIEUWJAARSRECEPTIE
IN GEMEENTEHUIS
Burgemeester A. Nawijn en mevrouw E.

C. Nawijn-Hamburger hebben gisteravond

in het gemeentehuis de traditionele nieuw-

jaarsreceptie voor de burgerij gehouden.

Circa tweehonderd personen maakten hun
opwachting en wensten het burgemees-

tersechtpaar alle goeds voor 1969 toe.

WATERSPORTVERENIGING
DRAAIT FILMS

OVER ZEILSPORT
De watersportver. „Zandvoort" start de
aktiviteiten in het nieuwe jaar met een
filmprogramma in het Gemeenschapshuis
op donderdag 9 januari a.s. Vertoont wor-
den o.m. een filmverslag over de nationale
vlootschouw ter gelegenheid van het 75-,

jarig bestaan van de Koninklijke Verbon-
den Nederlandse Watersportverenigingen
in '65; een documentaire over vaderlandse
rond- en platbodemjachten en een film
over de jaarlijkse bootrace tussen Enge-
land en Amerika. De zgn. „Observers-
Race voor eenmansboten" dwars over de
Atlantische Oceaan.

VLIEGENDE SCHOTEL
WEER VAN DE GROND
Het bestuur van de onlangs „herboren"
hervormde jeugdvereniging „De Vliegende
Schotel" heeft voor de komende weken
het navolgende programma opgesteld:
Zaterdag 4 januari — nieuwjaarsbal met
medewerking van „The Soulful Blues
Quality" uit Haarlem; zaterdag 11 janua-
ri — start van de zgn. 14-daagse „Open-
huisavonden"; 18 januari — zangavond
met het optreden van het zangduo „Dick
Poons en Marianna Delgorge". Er wordt
hard gewerkt aan de voorbereiding van
een speciale avond in februari ter gele-
genheid van de carnavalsviering. Alle bij-

eenkomsten vinden plaats in het jeugdhuis
van de hervormde kerk. Voor een meer
eigentijdse presentatie van de samenkom-
sten en manifestaties heeft het interieur
van het gebouw een kleine metamorfose
{ondergaan.

NIEUWE ZWEMSUKSESSEN
VAN FEIKJE HALDERMAN
Het Zandvoortse zwemstertje Feikje Hal-
derman heeft in Angers (Frankrijk),
waar zij met de HPC kringploeg midden
december deelnam aan zwemwedstrijden,
opnieuw een paar opmerkelijke prestaties
geleverd. Na een felle strijd met haar
naaste concurrenten wist zij op de 100 me-
ter vlinderslag als eerste te eindigen in
de tijd van 1.17 seconden. Op de 100 me-
ter vrije slag behaalde zij een tweede
plaats in de voortreffelijke tijd van 1.068
seconden. Een wel bijzonder fraaie zege
behaalde Feikje op de 200 meter borst-
crawl, die zij zwom in 2.22 seconden rond.
De estafetteploeg, waarvan zij deel uit-

maakte, deed het uitstekend en eindigde
als eerste. Feikje is niet alleen in het wa-
ter in haar element. Op tweede kerstdag
liep zij mee in een veldtocht in het Am-
sterdamse Vondelpark en finishte achter
de winnaar. De tweede plaats leverde haar
een fraaie wisselbeker op.

WEER EEN ZEEHOND
AAN HET STRAND
Het Zandvoortse strand schijnt voor zee-
honden een trekpleister te worden. J.l.

woensdag is er opnieuw een aangespoeld.
Het dier — aangetroffen aan het zuider-
strand — werd met behulp van een net
gevangen en naar paviljoen Zuid overge-
bracht. Later heeft personeel van Artis
zich over de zeehond ontfermd. .

BURGERLIJKE STAND
25 december 1968—2 januari 1969

Geboren: Nicola Anna Maria, d.v. J. W.
van Houten en H. A. M. Konijn; Willem
Frederik, z.v. W. F. Borstel en G. G. van
Til; Nicolaas Marcel, z.v. N. Gijselaar en
T. H. Olde.

Overleden: Wilhelmina Hartgers, oud 76
jaar, geh. gew. met H. A. Feldhusen; Ida
Jacoba Martens, oud 90 jaar; Hermanus
Gerardus Lindeman, oud 81 jaar, gehuwd
met L. L. J. Meijer; Jan Jacob Weber,
oud- 84 jaar, gehuwd met K. Zwemmer.
Ondertrouwd: Joannes, Hcnricus Maria

Carl Messbauer en Hillegonda Anthonia
Maria Nooy.
Gehuwd: Cornelis Christiaan Snellens

en Wijndelina Petronella Maria Swart;
Antal Paul Terol en Susanna Kamp; Bob
Kuijt 'en Gerbrecht Fok; Franciscus Al-
bertus Christiaan Visser en Tine Zieke-
mijjer; Gottfried Friedrich Ernst Jahn en
Anna Jacoba van Breukelen; Carolus Wil-
lem Joannes Robbers en Wilhelmina Mar-
tina van Loenen; Robert van Vessem en
Renée Schönthal.
Geboren buiten de gemeente: Martina

Jean Mary, d.v. A. J. Edwards en T. B.
Akersloot.
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Opwindende uitdaging aan de wetenschap:

Bij stukjes en beetjes
geeft de Zuidpool haar geheimen prijs

De belangrijkste ontdekking van het afgelopen jaar in Antarctica — de

Zuidpool — hebben twee Amerikaanse geologen in de herfst

gedaan: in Mary Byrdland troffen zij twee vulkanen aan, terwijl stoom

uit de kraters kwam. Door deze vondst werd definitief een uitgebreid

vulkanisch gebied aangetoond, dat de gordel van vulkanen sluit die langs

de oost- en westkust van de Stille Oceaan ligt. Tot dusver vormde het

slechts weinig onderzochte continent een gat in deze gordel.

Van laagvliegende lielicopters uit hebben
de tweo Amerikanen op de vulkanen te-

vens ijstorens waargenomen die ongeveer
tien tot dertig meter hoog waren. Zij zijn
van mening dat deze torens worden ge-
vormd door de stoom die uit de krater
ontsnapt, afkoelt, als Isneeuw neerslaat
en later tot ijs samenkit. De geologen
geloven dat tot nu toe zo weinig vulka-
nen zijn waargenomen vanwege de on-
regelmatigheid in het spuiten van stoom.
De kraters die vaak niet groter zijn dan
een paar kubieke meter, stuiven snel met
sneeuw dicht tijdens een pauze in de
stoomafgifte. Dit maakt het moeilijk van
de lucht uit een overzicht te krijgen van
de aanwezige vulkanen op West-Antarc-
tica. Veldonderzoek is noodzakelijk. Tij-

dens zo'n tocht heeft de Nieuwzeelandse
expeditie het water in de kraterpijp horen
koken.
Een belangrijke biologische vondst bij

deze vulkanen waren kleine „oasen", be-
groeid met mossen en micro-organismen.
Het voorkomen van deze mossen toont
aan dat de vulkaanhellingen gedurende
zomer en winter van binnenuit worden
verwarmd en ijsvrij blijven.

Een nieuw hulpmiddel om mogelijke
vulkanisch aktiviteit te ontdekken is het
gebied te fotograferen met een infra rood-
camera. Indien het gebied warmer is dan
de omgeving, zal dit op de afdruk van de
foto zijn waar te nemen. De geologen
zijn van plan in de komende jaren deze
methode in Mary Byrdland te gebruiken
om een globaal overzicht te krijgen van
het aanwezige vulkanisme.

Een van de opwindendste vragen die de
geologen zich in Antarctica stellen is het
mogelijke' bestaan, in een zeer ver verle-

den van het oercontinent Gondwanaland.
Veel natuurkundigen geloven dat Eurazië,
Australië, Afrika, Zuid-Amerika en An-
tarctica eens één continent hebben ge-

vormd. Men veronderstelt dat door be-

paalde oorzaken deze landmassa stukbralt
en dat de afzonderlijke delen langzaam
over de aarde naar hun huidige positie

dreven.

De grootste vondst in Antarctica die

bewees dat er niet altijd sneeuw en 'ijs

heeft gelegen, werd eind 1967 gedaan toen
twee jonge geologen het kaakbeen vonden
van een hagedis-achtige amfibie die onge-
veer 200 miljoen jaar geleden leefde. In
Afrika en in Zuid-Amerka zijn reeds ver-

scheidene exemplaren van dit fossiel aan-
getroffen. Het is bekend dat dit grote dier

geen zeewater kon verdragen, zodat deze
vondst een aanwijzing is dat Antarctica
eens met andere continenten was verbon-
den en een warmer klimaat heeft gehad.
Deze theorie wordt ondersteund door de
aanwezigheid van lagen steenkool, gefos-
sileerde boomstammen en zaden. Het
schijnt aannemelijk dat vele miljoenen
jaren geleden het continent bedekt was
met uitgestrekte bossen. Door nog onbe-
kende oorzaken heeft het klimaat een wij-

ziging ondergaan die van Antarctica een
ijswoestijn maakte.
Een belangrijke reden voor wetenschap-

pelijk onderzoek in Antarctica is het feit,

dat daar de ijstijd nog steeds bestaat. On-
geveer 95 pet. van het ijs op de wereld
bevindt zich op dit continent. Dit landijs

ligt als een dikke kap over het vasteland
heen en heeft in sommige delen van Oost-
Antarctica een dikte van 2000 a 3000 me-
ter. Men heeft berekend dat de zeespiegel
ca. 50 meter stijgt wanneer deze gehele
landmassa zou smelten.
De aanwezigheid van ijsbergen duidt er

op dat het ijs richting zee schuift en af-

breekt. Het is nog steeds niet zeker of
deze ijsmassa toeneemt of in omvang af-

neemt. De natuurkundigen hebben enig-

inzicht in de hoeveelheid sneeuw die neer-
valt en het ijs dat wegdrijft. Hun conclu-
sie is dat deze twee niet met elkaar in

evenwicht zijn. Men gaat er van uit dat
er twee ijskappen zijn: één in West-An-
tarctica en één in het oostelijke deel. Vol-
gens deze deskundigen zou de eerste in

omvang afnemen, maar de tweede zou
groeien.

Door bestudering van de verschillende
ijslagen is men in staat de geschiedenis
van het ijs te achterhalen. Vallende
sneeuwvlokken vangen kleine deeltjes die

in de lucht zweven: as van vulkaanuit-
barstingen, stuifmeelkorrels en microme-
teorieten, enz. Deze verontreinigingen
vormen donkere banden in het ijs en met
behulp van de radioaktiviteit kan de
ouderdom van deze deeltjes worden be-

paald, die dan tegelijkertijd de ouderdom
van het ijs geeft.

Twee jaar geleden besloten de Ameri-
kanen bij Byrd station een diep gat in het
ijs te boren om een dwarsdoorsnede to

krijgen, waaruit de gehele geschiedenis
van het landijs zou kunnen worden afge-
lezen. Gedurende twee zomers boorde men
met een snelheid van 18 meter per dag
door het ijs en in januari 1968 werd op
een diepte van 2160 meter de vaste rots
bereikt.

Dit „deep hole project" leverde verras-
sende resultaten op. Door middel van de
twee kilometer lange boorkem met een
doorsnede van 10 cm, werden de volgende
waarnemingen gedaan:

9 Over het algemeen was het ijs in goe-
de conditie. Bij het boren van de ijskern
ging slechts weinig verloren. Een uitzon-
dering vormde een laag tussen de 400 en
900 meter die uit bros en gebroken ijs be-

stond.

• Beneden de 900 meter verbeterde de
conditie van het ijs snel, waarschijnlijk in

verband met de geleidelijke afneming van
lucht in het ijs.

• Beneden de 1200 meter waren de lucht-

bellen volledig verdwenen.
• Op een diepte van 1300 tot 1700 meter
vond men dunne laagjes vulkanische as
die, naar men berekende, ca. 15.000 jaar
oud waren.
• Vier meter van de bodem was het ijs

zeer sterk vermengd met slik, zand en
kiezelstenen. Bij de overgang van het
verontreinigde ijs naar rots boorde men
een laag water aan die, door het drukver-
schil, 60 meter in hot boorgat rees en
spontaan bevroor.

Helaas was het niet mogelijk een rots-
kern op te boren. De eerste meters van
*le rotsbodem waren minder vast dan men
veronderstelde. De ingenieurs zullen
trachten de komende maanden dieper te

boren en een kern boven te halen.

Het wetenschappelijk onderzoek op An-
tarctica dateert van de laatste tien jaar.
Tijdens het internationaal geofysch jaar
van 1957/58 werden ook op dit continent
waarnemingsstations gebouwd, die de ke-
ten rond de gehele wereld sloten. Er wer-
den zulke belangrijke en veelbelovende
resultaten bereikt dat een aantal landen
besloot permanente stations te vestigen.
Er zijn genoeg waarborgen voor een

continuering van het wetenschappelijk on-
derzoek in Antarctica. Het Zuidpoolver-
drag en het enthousiasme van vele geleer-
den staan hier voor borg.

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
Programma zaterdag // januari:

Zandv.m.—ETO 14.30 u.

4 Kenn.land 3—Zandv.m. 2
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RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS, ERRES, BIAUPUNKT
Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg
Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTKLLEN.

ELEKTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU-
CENTRIFUGES
WASMACHINES1

STOFZUIGERS
KOELKASTEN J. KEUR

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Was-automaten
Ziet onze showroom

FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging

Voor uw bewijs van medeleven die wij
mochten ontvangen tijdens ziekte en na
het overlijden van onze innig geliefde

vrouw, moeder en oma, mevrouw

HENDRIKA TER WOLBEEK-MAALCKE
betuig ik U mede namens mijn kinderen
mijn oprechte dank.

De heer P. N. ter Wolbeek

Zandvoort, januari 1969
Bilderdijkstraat 30

Dankbetuiging

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven,
ons betoond na het overlijden van onze
lieve zorgzame man, vader en grootvader

HENDRIKUS VAN EKEREN
betuigen wij U onze oprechte dank.

Uit aller naam:
G. P. van Ekeren-van Daalen

Zandvoort, januari 1969
Lijsterstraat 25

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 4 en zondag 5 januari:

A. van der Linde, Gasthuishofje 27, te-

lefoon 2791.

APOTHEEK:
4—10 januari:

Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71
Telefoon 3073.
Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon

(023) 11990.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 5 januari:

Kerk:
10.30 uur: de heer M. C. Rientsma van
Amsterdam.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. J. Kroon' van Haarlem
Viering Heilig Avondmaal.

Jeugdkapel:
De heer N. H. van Wijk.

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15

Zondag 5 januari:
10.30 uur: mej. ds. A. A. in 't Veld
(Rem.) te Bentveld.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15

Zondag 5 januari:
10 uur: ds. J. üe Waard. Viering H.A.
19 uur: ds. J. de Waard. Voortzetting
H.A. en dankzegging.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. Missen op zaterdag 19.30 uur.
Zondag: 9.30 en 11.30 uur.

In de week: iedere avond 19.30 uur;
dinsdags t.m. zaterdags om 9 uur.

Bijkerk-Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

Donderdag 19.30 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 3 uur samenkomst in

„Pniël", Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3

Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie

Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 5 januari:
9.45—10 uur, (Hilv. I): U. J. Rutgers:
„De amerikaanse uitdaging aan de
mens".

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2071 Horlogebedrij} O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023)-42212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,fivnko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 TV. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023)-65185 Singer Naaimachines, vert
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023)-87487 Singer naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Beitsma
4519 Diamond Shop, fa. Barber «6 Zn,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN t

TER WOLBEEK BELLEN!

Gevr. : gepensioneerde
MAN, om 3 weken te hel-

pen schilderen (binnen-
werk). E. Schaap, A. J. v.

d. Moolenstraat 10.

Gestoff. ZIT-SLAAPK. m.
vrije keuk. te huur voor
perm. (geen echtp.) Br.
ond. nr. 1001 bur. Zandv.
Courant.

Te koop: 5 DEUREN. Te
bevr. Zuiderstr. 15, telef.

2984.

Te huur gevr.: vrije gem.
FLAT, met uitzicht op zee
(voor 4 volw.) voor juni.

G. Wessing, Kribbestr. 40,
tel. (020) 423955, A'dam.

GARAGE te huur t.e.m.
maart. Boul. Paulus Loot
23, telefoon 2691.

Voor juli gevr.: vrij HUIS
voor 6 pers. Badk. en alle

comfort. Zo dicht moge-
lijk aan zee. Br. aan mevr.
Kallen, Mauritslaan 26,
Geleen.

HUISHOUDSTER (40 jr.)

b.z.a. voor dag en nacht,
per 1 februari. Br. onder
nr. 1002 bur. Zandv. Crt.

Het Huis in de Duinen
vraagt voor maandag t.m.
vrijdag

Werksters
van 8-17.30 u. en van 8-14
u. voor onderhoud hal, re-
creatiezaal en aangrenzen-
de ruimten.
Salaris f 736,- p.m. van
8-17.30 u. en ƒ 455,- p.m.
van 8-14 u.; 3 weken va-
kantie per jaar plus 6%
toeslag, voor flinke kracht
zelfst. functie. Schriftelij-
ke- of mondelinge soll. aan
de direktie. Tel. 3141.

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens •

Opeis Kapitan • Rekord
Daf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

Weg. aansch. radio-comb.
te koop: PICK-UP m. ver-
sterker, als nieuw, 10 mnd.
oud, ƒ 65,-. Telefoon 2098.

Gevr.: HULP in de huish.
1 morgen i.d. week, liefst

vrijdag. Herman 'Heijer-
mansweg 89, tel. 4731.

MEISJE of HULP in de
huish. gevr. voor dag of
voor dag en nacht in ge-
zin met drie schoolgaande
kinderen. Kostverl.str. 60,
tel. 2835 (bellen na 6 uur
's avonds).

Weg. mil. dienst te koop.
PUCH, mot 2 mnd. all

risks, ƒ 350,-. Prinsesse-
weg 21.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Opeis en V.W., all-risks

verzekerd.

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 15079.

JBABY-OPPASCENTRALE,
bill. tarief. Telefoon (023)
10445.

Schilders-

bedrijf

U. C. v.
(fQty

Telefoon 2638

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

in 1 uur gereed

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)

15634 - Haarlem

QUICK SERVICE
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Reparaties, poetsen en
wassen, ook op zaterdag.
Banden tot 30% korting.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Voor ai uw reparaties

E. v.d. BERG
Metaal-lasbedrijf

Burgem. van Alphenstraat
Telefoon 2772

Zaterdags geopend

BROMFIETS
alle onderdelen. Schagchel-
straat 6-21, Haarlem.

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK

met advertenties in de

ZANDVOORTSE
COURANT

Achterweg 1
Telefoon 2135

NEEM EEN ECH.TE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

KOOPJES!
,

KOOPJES!

Modehuis „JACKY" verkoopt al haar
artikelen, anders dan anderen,
kom, zie en overtuig U!

DAMES- EN HERENCONFECTIE, BONNETERIE, JACKS,
PANTALONS, JAPONNEN, DEUX PIECES, ROKJES, ENZ.
GROTE KROCHT 23, ZANDVOORT — ANEGANG 21, HAARLEM

Wij loensen V een zalig nieuwjaar

KOOPJES! KOOPJES!

Elec. Techn. Bur- Berkhout
Erkend P.E.N.-installateur

Installaties

Reparaties

Onderhoud

Fornuizen

Boilers

Wasmachines enz.

PARADIJSWEG 4 ACHTER — TELEFOON 5023

cYï[od& du t^ctóóacfe 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 2 8 5

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

REKLAMEBUREAU vraagt voor zijn Boek-
houdafdeling:

assistente
Zij zal onze administrateur bij moeten staan

met enig cijferwerk, en het typen van facturen.

Maar daarnaast zal zij 'n aantal andere taak-

jes 'n prettige afwisseling vinden.

Leuk, maar precies werk. Fijne omgeving (ons

kantoor staat aan zee). Aardige mensen (zelfs

de direktie).

Welk meisje van omstreeks 18 jaar met een re-

delijke schoolopleiding komt zich bij ons team
voegen ?

Schrijf uw sollicitaties met de voornaamste ge-

gevens aan de direktie van

JOHN PRINS ADVERTISING N.V.

Bouwes Palace — Postbus 11 — Zandvoort
Tel. 02507-4306/3791/5713

'."""5

.

awoh ec/aftce

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

praktische cadeau's ^s
vindtubij ons te kust
en te keur

Ook grote sortering autoaccessoires

VERSTEEGE
Haltestraat 18 Telefoon 4499

Al zou u zo een klein

stukje TV kunnen hu-

ren om te adverteren,

zou dit nog altijd ƒ 80

kosten voor een paar

seconden.

PAPIER IS ECHTER GEDULDIG ! ! ! !

De Zandvoortse Courant biedt u de ge-
legenheid om dagen-, maanden, ja zelfs

jarenlang te adverteren voor een fractie

van deze prijs. Wij kunnen u zeer lage
mm-prijzen aanbieden bij contracten van
1000 mm per jaar of meer. Van een goed
verzorgde advertentie, een wijde lezers-

kring bent u verzekerd.
Gaarne verstrekken wij u alle inlichtingen
aan ons bureau: Achterweg 1 - Tel. 2135
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+ Eike tijnproever prefect: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd !
ZEESTRAAT 44-
TELEFOON 2254

Sportinstituut

Janny List
DORPSPLEIN 2 TBLEP. 21ff4

wenst haar clientèle een

VOORSPOEDIG en

SPORTIEF 1969 toe!

Vanaf heden kunnen er nieuwe le-

den voor judo, badminton en gym-
nastiek worden geplaatst.

h@j®i®!®[®mm

m

®mm&mM®® ®!@

SPAARCOUPON

PANTALON

ofR0Kz.pl.

geen 2JSO

nu

gebracht en gehaald bij

STOMERIJ

KEYSER
H geldig tot nader aankondiging

M u kunt deze coupon
m 3 x gebruiken
||-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

1 12 3
&/®@®®®®®®®®®®®®®®!®®

KEBKSTRAAT-ZANÜVOORT

Komt U ook VRIJDAGAVOND
in Café-Restaurant

,De Kousepael'

mosselen eten?
O.a. gekookte, gebak-
ken, è. la Maison mos-
selen, enz.

Uitnemende keuken.

Vriendelijke attente
bediening.

C. G. Bluijs Jr, Haltestr. 25, tel. 2567

Iedere vrijdag verse aanvoer!

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Kamerbreed-
tapijt

meubelstoifering

't Interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzelceringen

Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

Aangeb.: laatste restanten
TAPIJTTEGELS met 30%
korting.' Laatste gehaakte
SPREIEN wit ƒ23,-, groen
en blauw ƒ 24,75.

MATRASSEN, nog enkele
stuks van ƒ 24,50.

Nog enkele mach. Smyrna
KLEEDJES en LOPERS.
Wij gaan door m. 15% kor-
ting op TAPIJTTEGELS,
alle VLOERBEDEKKIN-
GEN, GORDIJNEN, BED-
DEN, enz. Vinkenstr. 30,
telefoon 5383.

Van Kessel

VOOR PIANO'S
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem. Tel. 21036.

lO AUTO
RULESSEN

4750
* VERVOLG- EN LOSSE LESSEN:

(*-.* FONKELNIEUWE V.W}*

ZANDVOORT:
Oosterparkstr. 41, tel. 3660

ÖEGRÓOTSTE COMBINATIES^;
V*N AUTORIJSCHQQLHÓÜDËRS
IN NEDERLAND' '

DE CENTRALE

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg-Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over-
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 10117.

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-
rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

Assurantie kantoor
E. JONGSMA & ZOON
Oranjestraat 2-12, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

Waarom
bent u nog alleen?

Nu de winter weer voor de
deur staat met alle feest-
dagen, die voor de meeste
mensen zo gezellig zijn,

wordt het ook voor U tijd

eens aan deze dagen te
denken. Laat een van de
meer dan 1500 bij ons in-

geschreven Duitse dames
U een onvergetelijk Kerst-
feest bezorgen, als begin
van een lang en gelukkig
huwelijk. Dit kan door nu
eens „streng vertrouwelijk"
aan ons te schrijven.
Bij niet slagen geld terug.

Bemiddelingsbureau
P. van Nieuwenhoven,

424, Emmerich, Postfach
1466, W.-Duitsland.

De Raïffeïsenbank
is goed vooruw geld
Ook voor het geld
van ambtenaren.

Als u deelneemt aan de (Rijks)-^

ambtenarenspaarregeling ontvangt
u naast de bankrente een extra

overheidspremie van 1 5 of 25%
belastingvrij. Wij vergoeden over deze

,
spaarrekeningen een aangepaste - hogere - rente.

Vraag nadere inlichtingen bij de

RAIFFEISENBANK

ZANDVOORT
SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

GROTE KROCHT 34-36 - ZANDVOORT
Tel. 02507-4105
Geopend: maandag i/m vrijdag van 9-12.30 uur
en van 1.30-4.30 uur.

Vrijdagavond van 6-8 uur

POSTREKENING: 12676 -

VAN DENSEN'S
centrale verwarmingsbedrijf

it AANLEG

* OMBOUW
•^ ONDERHOUD

¥ REPARATIE

ie CENTRALE VERWARMING

ie AARDGAS-INSTALLATIES

5f OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEP. 2972

Hierbij delen wij U mede, dat door het uittre-

den van Aug. van der Mije sr., het schildersbe-

drijf Aug. van der Mije en Zn., Schoolstraat 9,

wordt voortgezet door zijn zoon onder de naam:

Schildersbedrijf

Aug. v.d. Mije
Brederodestraat 81, telefoon 5186

De heer Aug. van der Mije sr. blijft nog als ad-

viseur aan het bedrijf verbonden.

Accountantskantoor

WOLZAK
HALTESTRAAT 52, wenst cliënten en
bekenden een voorspoedig 1969.

W. J. KOOPS

ttóflaSfi^ Mary Borst
Gediplomeerd

schoonheids-

specialiste

Gezichtsbehandeling,

lichaamsmassage

en manicure

BREDERODESTRAAT 134

Telefoon 3328

De besturen van de Zandvoortse kruisvereni-
gingen:

HET GROENE KRUIS
HET ORANJE-GROENE KRUIS
HET WIT-GELE KRUIS
delen hun leden mede, dat tot hun spijt wegens
de reeds plaats gehad hebbende en nog te ver-
wachten stijging der personeelskosten

MET INGANG VAN 1 JANUARI 1969
de jaarlijkse contributies zullen worden
verhoogd tot ƒ 15,

—

HET GROENE KRUIS: postrekening nr. 522436

HET ORANJE-GROENE KRUIS: postrekening
nr. 508208

HET WIT-GELE KRUIS: Algemene Bank Ne-
derland N.V. te Zandvoort (postrekening 9711 >

Abonneert u op de Zandvoortse Couraut

Voor direkt of zo spoedig mogelijk gevraagd op
niet al te groot, maar wel prettig kantoor:

a. enkele jongelui
(m. of vr.) ter assistentie van onze boekhouder
en verkoopafdeling.

b. een jongedame
voor bediening telefoon en lichte administratie.
Typen en tenminste steno Nederlands vereist.

Steno in één of meer andere talen wordt dien-
overeenkomstig gehonoreerd.
Voor beide functies MULO-diploma.
Volledige vakantie in 1969. Eventuele reiskos-
ten worden vergoed.

Sollicitaties te richten aan:

N.V. KRACHT-landbouw
Prinsesseweg 54 - Zandvoort - Tel. 02507-4341

i«aPiat r

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming'

Dr. a A. GERKESTRAAT 40 rf.

ZANDVOORT Telefoon S603

100% financiering mogelijk
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:

Zandvoortm. zakte naar 5e plaats

door 3—4 nederlaag in wedstrijd tegen Zaandijk

Na verscheidene weken van gedwongen rust — sneeuw en ijs onder-

braken het soepel lopende voetbalprogramma — werd 'de competitie

in afdeling Wesl, 2e klasse A, eergisteren hervat. Het eerste elftal van

Zandvoortmeeuwen speelde op eigen terrein tegen Zaandijk en verloor

de ontmoeting met 3— 4. De wedstrijd, die in de tweede helft een spor-

tief dieptepunt beleefde, werd naar schatting door circa 1000 personen

bezocht.

De ontmoeting tussen beide ploegen was
nauwelijks vijf minuten oud, toen keeper
Ter Wolbeek het hoofd moest buigen voor
de Zaandijker Heijkoop. Hij drong vrijwel
ongehinderd door de verdediging van de
geel-blauwen heen en schoot de bal in het
net, —1.

Maar twee minuten later waren de be-

zoekers hun voorsprong al weer kwijt. De
scheidsrechter wees Zandvoortmeeuwen
een vrije schop toe en aanvoerder Seine
Stobbelaar maakte dankbaar van de gele-

genheid gebruik zijn schotvaardigheid te

tonen. Van circa 60 meter afstand van het
doel schoot hij het leer tussen de palen.

Keeper Van Tuin stond er beteuterd naar
te kijken. Hij had er gewoon, niet op ge-

rekend.
De fraaie gelijkmaker bracht geen om-

mekeer in het spelbeeld. Zaandijk bleef

met snelle en overrompelende aanvals-
combinaties de toon aangeven en de thuis-

club slaagde er met in daar iets tegen-
over te stellen. In de 28e minuut namen
de gasten opnieuw een voorsprong. Een
aan Zaandijk toegewezen hoekschop werd
door Van der Vooren op bekwame wijze
het doel ingewerkt, 1—2.

"Acht minuten voor het ingaan van de
rust scoorde genoemde speler — keeper
Ter Wolbeek maakte een taktische fout —
opnieuw, 1—3. De Zandvoortmeeuwen-spe-
lers zochten wat ontmoedigd de kleed-
kamers op voor het nuttigen van een kop-
je thee.

De wedstrijd was amper hervat toen de,

thuisclub tegen een 1—4 achterstand aan-
keek. Ter Wolbeek dook nog energiek
naar de bal, die van de voet van de links-

buiten van Zaandijk kwam, maar het leer

vloog onder zijn armen door in de touwen.
Zandvoortmeeuwen, dat tot de ontdek-

king kwam dat men bezig was regelrecht
op een debacle af te stevenen, begon nu
verwoede pogingen in het werk te stellen

aan Zaandijk het initiatief te ontne-
men. Ontwringen is beter gezegd, want
men probeerde door fors spel de kansen
te doen keren. In de 18e minuut wist Aal-
dert Stobbelaar — duidelijk in buitenspel-

positie — de achterstand op de gasten te

verkleinen 2—4.

Direct na de aftrap sprong de aanvals-
linie van ZVM weer naar voren om de
kloof op het scorebord te overbruggen. De
felle aanvallen van de thuisclub werden
door Zaandijk beantwoord met een bikkel-
harde verdedigingstaktiek. De wedstrijd
moest door de arbiter verscheidene malen
worden onderbroken om de aanvallers en
verdedigers te scheiden. Een moment voor
het slotsignaal zag Seine Stobbelaar nog
kans om tussen een wirwar van benen en
voeten doelman v. Tuin te passeren, 3—4.

Toen was het duwen, opzij drukken, enz.

enz. voorbij. Een wedstrijd, die de geschie-

denis met een zeer laag waarderingscijfer
zal ingaan.
Voor Zandvoortmeeuwen — door de

nederlaag tegen Zaandijk gezakt naar de
vijfde plaats op de ranglijst — zijn de
kampioenskansen achter de horizon ge-

daald. Hier volgt de stand in afdeling
West, 2e klasse A:

Hollandia



Werkplaats
te huur gevr.,

Telefoon 4163.

100 m2.

Voor de mnd. juli te huur
gevr.: gem. 3a i KAMER-
FLAT, liefst Jacob van
Heemskerckstraat.
Woningbur. „t Centrum"
Telefoon 3284.

Te koop: i.pr.st., een paar
boxkalfs leren LAARZEN,
mt. 36% (bruin) j 17,50;

een pr. zeehonden LAARS-
JES, mt. 36-37, ƒ 15,-.

Kostverl.str. 49, tel. 4492.

Jong Zandvoorts echtpaar
(lei-aar) vraagt voor nu
of later tijdstip FLAT of

WONING. Prijs tot ƒ250,-
p. mnd. Br. ond. nr. 201
bur. Zandv. Courant.

Te koop: 2-pers. OPKLAP-
BED, m. ombouw; gevr.:
STAPELBED. Tel. 3233.

BIJLES frans door be-

voegd lerares. Tel. 3216.

WEBER'S
SCHOONMAAKBEDRIJF
vraagt: SCHOONMAAK-
STER voor donderdags en
vrijdagsochtends, en een
mnl. HULP voor de avond-
uren. Boerlagestraat 2, te-

lefoon 4090.

HUIS te koop, veel comf.
leeg te aanv. Prijs in over-
leg. Schrift, aanvr. mak.
K. C. van den Broek, Bre-
derodestr. 25, Zandvoort.

Zondagmiddag vermist op
het strand: ruigharige
HOND, middelgroot, pe-
per- en zoutkleurig, pluim-
staart, spitse kop. Luistert
naar de naam „Puck".
Tel. (023) 22082, na 18 u.

tel. 88534.

SLECHTS SLECHTS
3 dagen 3 dagen

Alleen verkoop in ZOMERLUST Zandvoort - slechts 3 dagen

Éénmalige unieke aanbieding!!
Vrijdag 10, zaterdag 11 en maandag 13 januari

van enige honderden meters

KAMERBREED TAPIJT
in 7 kleuren, van 4 meter breed van Ie klas tabriek

normale verkoopprijs t 139,— per strekkende meter

f59,Nu slechts I OtJ,—- per strekkende meter
Hotels, pensions en bedrijven, maak gebruik van deze speciale

aanbieding.

Op naar „Zomerlust" — U bespaart veel geld !

SLECHTS SLECHTS
3 dagen 3 dagen

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen zaterdag lf januari:
Zandv.m.—ETO 1—

2

Kenn.land 3—Zandv.m. 2 ff—l
Umuiden 11—Zandv.m. 3 sch.n.o.

Zandv.m. 4—Bloemendaal 3 —

3

Adspiranten:
Zandv.m. a—Schoten a 8—
Zandv.m. b—Halfweg a 2—

3

Zandv.m. e—DSS b 0—10
Zandv.m. f—Sp.vogels a 1—

5

Uitslagen zondag 5 januari:
Zandv.m.—Zaandijk 3

—

i

Kon. HFC 2—Zandv.m. 2 2—1
Zandv.m. 6—DSB 2—
Velsen 5—Zandv.m. 8 • 6—

1

WH T—Zandv.m. 9 —10
THB 6—Zandv.m. 11 3—1
DSB 6—Zandv.m. 12 4—

2

Junioren:
HBC a—Zandv.m. a 5—
Zandv.m. f—TYBB g 9—1

EERSTE MAC-BIJEENKOMST
IN HET NIEUWE JAAR
Hedenavond organiseert de motor- en
autoclub „Zandvoort" in café-restaurant
„Zomerlust" de eerste bijeenkomst in het
nieuwe jaar. De heer A. Castricum zal een
serie dia's over de motorsport vertonen.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
Donderdag 2 januari j.1. vond in liet Ge-
meenschapshuis de derde ronde van de
clubcompetitie plaats. De schakers Loe-
vendie, Van Elk, Heierman, Lindeman,
Loor, Verlaan en Gerritsma wonnen hun
partijen, terwijl Roelfsema en Van Keule,
Eldering en v.d. Brom, Beekhuizen en
Geerts remise overeen kwamen. De uitsla-

gen van de bekerwedstrijden luiden als

volgt:
Havinga-Kolkman 0-1; Boldingh-Steiner
0-1; Hessing-S. P. Weller 0-1; Geugies-R.
Weiier 0-1 en Steiner-Kolkman.

WANDELVERENIGING
„JAN PASSTOORS"
Zaterdag 11 en zondag 12 januari a.s.

wordt de tweede tocht van de winterserie
gehouden. Indien men niet voor de gehele
serie heeft ingeschreven kan men ook aan
één dagtocht deelnemen.
De start is vanuit gebouw „DOMI" aan

het Zandvoorterpad te Overveen zater-
dags tussen 14 en 14.30 uur, zondag tus-
sen 11 en 12.30 uur. Afstanden: zaterdag
5—10 km; zondag 5—10—15 km.

Alle gewenste inlichtingen bij het se-

cretariaat Gen. Spoorlaan 33 te Aerden-
hout, telefoon 023-41927.

De lezers van
ons blad .weten
dat wonen In
Zandvoort
mede betekent:
de Zandvoortse
Courant lezen!
Profiteert van de
publiciteitswaarde
die daarin
gelegen is.

Heel 't gezin heeft
belangstelling
voor de

ZANDVOORTSE
COURANT
Administratie:
Achterweg 1
Telefoon 2135

De clichédienst
staat mede
tot uw
beschikking
Vraagt inzage
van de
uitgebreide
kollektie

WOENSDAG:
Profiteer ! !

voor de laatste MAAL !

1 heel kilo GEHAKT
O CA met zakjes

voor slechts u B*JU kruiden

DONDERDAG:
1 kilo DOORREGEN OSSELAPPEN 3,85

500 gram dikke vleeskrabbert . . 1,98

Varkenspoten per stuk 0,40

500 gram SPEK 1,25

1 grote ROOKWORST 0,85

FRIESE SLAGERIJ
KLEINE KROCHT 1 - TEL. 2432 - ZANDVOORT

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de corres-

pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-

zorgd, staan achter de naam van 't schip
vermeld.

Chili: m.s. „Ganymedes", 7-1

Ned. Antillen: m.s. „Solon", 7-1

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:
m.s. „Randfontein", 7-1

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-
kantoren.

Dankbetuiging

Langs deze weg betuigen wij U onze har-
telijke dank voor de bewijzen van deel-

neming ondervonden bij het overlijden van
onze geliefde man en vader

W. P. FRANKEN
In 't bijzonder dr. Drenth voor zijn goede
zorgen.

Uit aller naam:
M. FranKen-Kerkman

Zandvoort, januari 1969
Van Ostadestraat 3

ONDANKS DE BTW.
THANS

LAGERE
PRIJZEN

IN VELE AFDELINGEN WORDEN
TAL VAN ARTIKELEN VERKOCHT
VOOR DE OUDE PRIJZEN dus
zonder B.T.w. DIT BETEKENT
MINSTENS10%VOORDEEL VOOR Ui

wet
TEXTIEL en WONINGTEXTIEL

HAARLEM: Grote Houtstraat 83-87 - Ged. Oude Gracht 86
HAARLEM-NRD.: Rijksstraatweg 533, Delftwijk

HEEMSTEDE: Raadhuisstraat 52
IJMUIDEN: Kennemerlaan 41 - ZANDVOORT: Grote Krocht 30-32

WIJ MOETEN ER UIT
donderdag om 10 uur begint de

OPHEFFINGSUITVERKOOP
bij \VCtMQXUUAftS Kerkplein

Slechts enige dagen honderden SPOTKOOPJES
plus extra korting op merkartikelen



69e jaargang no. 3 — Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht in 1900 VRIJDAG 10 JANUARI 1969
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ZANDVDDRTSE COURANT

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

,<'!

Redaktie en adm.: Achterweg 1
Advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;
per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

Losse exemplaren 20 cent.

Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Postbus 23, telefoon 2135.

Democratisering van Strandschap

door het houden van openbare vergaderingen

De bijeenkomsten van het Strandschap Zandvoort — totnogtoe achter

gesloten deuren gehouden — zullen in het vervolg een meer open karak-

ter krijgen. In het verslag van de verrichtingen van het Strandschap over

1968 wordt meegedeeld dat de vergaderingen, voor zover daarin de be-

groting en de rekening en de wijzigingen in de verordening ordemaatre-

gelen worden behandeld, in het openbaar zullen worden gehouden.

Het strandschapsbestuur nam dit be-

sluit, tot democratisering van de instelling

mede naar aanleiding van een verzoek
van Gedeputeerde Staten van Noord-Hol-
land. Bij de aanpassing van de uit 1946
stammende gemeenschappelijke regeling

aan de later tot stand gekomen wet —
gemeenschappelijke regelingen, zal de
openbaarheid van de vergaderingen defi-

nitief worden geregeld en vastgelegd.
(Vorig jaar september stelde het lid van
Prov. Staten B. M. Steur aan G.S. een
aantal kritische vragen over de beslo-

tenheid van het strandschapsbestuur.
Hij noemde het niet openbaar zijn

van de vergaderingen „een onbevredigen-
de situatie" en verzocht het provinciaal

bestuur „om aan deze ondemocratische
gang van zaken" een einde te maken —
red.)

De verordening ordemaatregelen voor het
strand werd in het afgelopen jaar
op twee punten aangevuld, vermeldt
het verslag. In zijn vergadering van 20
juni besloot het bestuur de verbodsbepa-
ling voor het hebben van honden aan het
strand uit te breiden met het noorderlijk

strandgedeelte, n.1. dat van^ het zgn.
„strandtentenkamp". Tegelijkertijd werd
de verordening aangevuld met een bepa-
ling waarin kan worden opgetreden tegen
hinder en lawaai van bromfietsen aan het
strand.
In de vergadering van 7 november werd

een bepaling aan de verordening toege-

voegd houdende een verbod van het zgn.
„stoelenstrand" tot het berijden van al

dan niet aangespannen rijdieren.

Dit besluit werd genomen naar aanlei-

ding van herhaalde en gerechtvaardigde
klachten van over 't strand galopperende
paarden, soms bereden . door onervaren
ruiters.

De zomer van het afgelopen jaar wordt
door het strandschapsbestuur als volgt
samengevat: het strandseizoen 1968 heeft

zich gekenmerkt door zeer wisselvallig

weer; langdurige perioden van echt zo-

merweer kwamen dit seizoen niet voor.

Ook dit jaar, vervolgt het verslag, wa-
ren gedurende de topdrukte in het sei-

zoen — de vakantieperiode — weer vele

leden van de Zandvoortse Reddingsbriga-
de beschikbaar, die regelmatig in boten
op zee langs het strand patrouilleerden,

waardoor ongetwijfeld weer verdrinkings-
ongevallen zijn voorkomen. Te meer kwam
deze vrijwillige hulp van pas daar door de
onderbezetting van het politiekorps ook 't

stranddetachement der gemeentepolitie
onderbezet was en 't nog steeds een gemis
is, dat het bereden detachement rijkspoli-

tie niet meer gedurende de zomermaanden
in Zandvoort dienst doet. In het bijzonder
deed zich dat gevoelen aan het zuidelijke

strandgedeelte, het zgn. „stille strand", al-

dus het verslag van het strandschapsbe-
stuur.

Het verslag vermeldt verder, dat tegen
hondenbezitters, die met hun dieren aan
het strandgedeelte tussen paal 65 en 67
verbleven, 15 maal proces-verbaal werd
opgemaakt.
Het aantal reddingen bedroeg 20 (1967:

27) waarvan 18 door leden van de Zand-
voortse Reddingsbrigade.
De Reddingsbrigade verleende 6 maal

assistentie aan in moeilijkheden geraakte
zeilboten met in totaal 11 personen aan
boord.
Helaas deed zich één verdrinkingsgeval

voor (1965: 3; 1966: 1 en 1967 geen).
Het aantal zoekgeraakte kinderen, het-

welk in de politiepost Rotonde weer met
de familieleden kon worden verenigd, was
dit seizoen, mede als gevolg van het wis-
selvallige weer en het daarmee samen-
hangende strandbezoek, vrij laag, n.1. 3017
(vorig jaar 4678). Diverse op het Zand-
voortse strand zoekgeraakte kinderen
kwamen bij hun zwerftocht op de politie-

post Bloemendaal, kop Zeeweg terecht.

Op de politiepost Rotonde, vervolgt het
verslag, werd door de leden van het
stranddetachement 587 maal E.H.B.O. ver-
leend. Voorts werd door het personeel van
de G.G. en G.D. te Haarlem, hetwelk ge-
durende de zondagen zich op de politie-

post Rotonde bevond, ± 190 maal E.H.B.
O. verleend. Tijdens een kwalleninvasie
gedurende de laatste week van juli en de
eerste weck van augustus, werden plm.
360 personen behandeld tegen kwallen-
beten. Zij verleende in haar posten 92
maal E.H.B.O.

Op verzoek van de Provinciale Planolo-
gische Dienst bracht het strandschapsbe-
stuur advies uit omtrent het voorontwerp
tot herziening van 't streekplan voor Zd.-

Kennemerland. Het sloot zich terzake--aan
bij het standpunt van het Intergemeente-
lijk Samenwerkingsorgaan Kennemerland.

Tevens gaf het bestuur aan G.S. van
Noord-Holland blijk van zijn verontrus-
ting over het uitblijven van een oplossing
voor het wegenprobleem in Zuid-Kenne-
merland. Gewezen werd op het gestadig
toenemend autoverkeer en de stagnaties
welke zich nu reeds herhaaldelijk en —
naar gevreesd moet worden in de nabije

toekomst in steeds ernstiger mate — voor-

doen. Ook voor een goede vervulling van
de taak van Zandvoort als recreatieoord

achtte het Strandschap het noodzakelijk
dat met spoed een oplossing wordt gevon-
den voor dit wegenprobleem. Voorts pleit-

te het Strandschap er voor dat — na
vaststelling van de beoogde wijziging van
het streekplan — de aanleg van de daarin
op te nemen wegen op zo kort mogelijke
termijn ter hand zal worden genomen. De
voorkeur werd uitgesproken voor de oost-

west verbinding van Zandvoort met de
" centra van waaruit de bezoekers naar de
badplaats komen.

In de strandschapsvergadering van 7
november werd afscheid genomen van mr.
J. C. van den Berg, die wegens het be-

reikt hebben van de pensioengerechtigde
leeftijd ontslag zal nemen als secretaris

van Amsterdam en dientengevolge die

stad niet meer in het bestuur van het
Strandschap zal vertegenwoordigen. De
heer Van den Berg heeft sedert 1958 zit-

ting gehad in dit bestuur en in de werk-
zaamheden van het bestuur een belangrijk
aandeel gehad. In zijn antwoord op het
dankwoord van de voorzitter verklaarde
de hr. v. den Berg o.a. dat hij in 't bestuur
van het Strandschap in aanraking kwam
met de belangen van Amsterdam in het
recreatieoord Zandvoort, Het Strandschap
doet belangrijk werk en do stad Amster-
dam heeft daar grote belangstelling voor,

aldus de heer Van den Berg.

Ook voor

gramotoonplaten
naar

RadioPEETERS nv
PASSAGE 11 - TELEFOON 5458

MOZART-FESTIVAL
IN HAARLEM
Initiatief tot een jaarlijkse

herdenkingsweek

In de week van zaterdag 25 tot en met 31
januari wordt in Haarlem een bescheiden
Mozart-festival gehouden. Tijdens een zes-

tal concerten worden uiteenlopende aspec-
ten van Mozarts muziek belicht, waarbij
vaak minder bekende werken worden uit-

gevoerd.
Een en ander is te danken aan een ini-

tiatief van een groep muziekliefhebbers
die hiermee voortbouwen op twee vooraf-
gaande Mozartherdenkingen in Haarlem.
Zij hopen aldus de grondslag te leggen
voor een jaarlijks terugkerende gebeurte-
nis. Het gemeentebestuur en het Anjer-
fonds hebben de waarde van dit initiatief

erkend door het toekennen van een sub-
sidie.

Bij de samenstelling van het program-
ma werd er naar gestreefd de jeugd een
belangrijk aandeel in de uitvoeringen te

geven. Zo wordt het Mozartfestival op za-

terdagavond 25 januari in de Nieuwe kerk
geopend door het Haarlems jeugdorkest
onder leiding van André Kaart. De volgen-
de dag zullen 's middags leerlingen van
Haarlemse muziekpaedagogen onder het
motto „Jeugd van Haarlem, speelt Mo-
zart" in de tuinzaal van het Concertge-
bouw optreden.
Dinsdag 28 januari spelen Jaap Schrö-

der en Sas Bunge vioolsonates in de
Nieuwe kerk.
Op woensdag 29 januari wordt in het

Teylers ' museum een programma geboden
onder de titel „Mozart con variazioni".
Het Trazomkoor onder leiding van
Jacques Moolenijzer met vocale solisten

en het Dissonantenkwartet brengen varia.

Godfried Bomans houdt een inleiding over
Mozarts gebrek aan humor.
Donderdag 30 januari vindt een groot

concert plaats in het Concertgebouw. De
solisten Sas Bunge, Jan Wijn en Jet Rö-
ling spelen samen met het Omroeporkest
onder leiding van Henk Spruit het Con-
cert voor drie piano's en orkest. Het klein
omroepkoor voert een drietal koorwerken
uit. Het programma omvat voorts de
Haffner-serenade, waarin de violist Willy
Busch de solo-partij speelt.

Het slotconcert op vrijdag 31 januari in

de zaal van de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen behelst het spectacle
musical „Mozart in Mannheim". De ver-
bindende tekst tussen Mozarts in Mann-
heim ontstane composities als het Fluit-

kwartet en de Franse ariettes verhaalt de
geschiedenis- van -rzijn eerste giote liefde,

die voor de zangeres Aloysia Weber.

Jaarstatistiek vim rjemeente:

Zandvoort kreeg er in '67
98 inwoners bij

In Zandvoort steeg het aantal inwoners in 1967 met 98 tot 15.480. Er

werden in genoemd jaar 235 kinderen geboren en er overleden 89 inge-

zetenen. Uit de badplaats vertrokken 1145 personen en er vestigden

zich 1170. Dit blijkt uit de enkele dagen geleden verschenen jaarstatis-

tiek 1967 van de gemeente.

Maanreis nog maar het begin

Steeds verder en dieper
de ruimte in

De reis naar de maan van de drie astronauten Frank Borman, James Lo-

vell en William Anders is beslist niet het allerlaatste ruimtenieuws.

Nieuwe reizen zullen volgen. De volgende etappes in de menselijke uit-

tocht naar het heelal bestaan volgens de Russische en Amerikaanse plan-

nen uit landingen op de maan en verdere vluchten naar de meest nabije

planeet, Mars. Het zal niet lang meer duren o£ de eerste mannen zullen

voet zetten op de maan. Automatische verkenners hebben inmiddels de

nodige gegevens over de planeet Mars naar de aarde geseind.

Per 1 januari 1967 telde de badplaats
4631 woningen — begin vorig jaar was
dit aantal gestegen tot 4802. Het aantal
woningzoekenden bedroeg in 1967 224.

Volgens de statistiek waren daar 24 on-

houdbare- en 22 urgentiegevallen bij. In
Zandvooit werden in 1967 145 bouwver-
gunningen afgegeven voor bouwwerken
ten bedrage van bijna 11.000.000,— gul-

den. De hoogste investering in bouwob-
jecten sinds het eind van de tweede we-
reldoorlog in 1945. In 1967 bedroeg het
aantal gasten in hotels en pensions
24.655, een daling van plm. 3500 vergele-

ken met '66 en '65. In het caravan- en
tentenkamp „De Zeereep", het caravan-
kamp „De Duinrand" en het trekkers-
kamp „De Branding" kampeerden in 1967
resp. 2879,337 en 7591 personen. Een jaar
daarvoor bedroeg het aantal kampeerders
2886,546 en 12469. Ook hier is dus sprake
van een teruggang van het bezoek. De
opbrengsten van de strandexploitatie,

stoelenverhuur, badinrichtingen en tenten-
verhuur bedroegen in '67 ƒ690.000,-. Een
stijging van 67.400 t.a.v. 1966. De inkosten
van de badinrichtingen blijven echter da-
len sinds 1965.

De Spooi-wegen vervoerden in 1969
731.000 passagiers. Tweeduizend meer
dan het jaar daarvoor. Met de bus reis-

den 4.900.000 personen.
Het aantal verstrekte douche- en kuip-

baden in het gemeentelijk badhuis nam
in 1967 opnieuw 'af, 'resp. 7.328 en 1.085,

tegen 8.712 en 1.210 in '66. De keurings-
dienst van waren verrichtte in 1967 in

Zandvoort 1359 inspecties en maakte 12
keer proces-verbaal op. In '66 was dit 19
keer.
De statistiek vermeldt dat in 1967 in de

badplaats 519 misdrijven werden gepleegd.
Ruim de helft van de geconstateerde
strafbare feiten betrof het plegen van
kruimeldiefstallen. De politie maakte in

totaal 3670 maal proues-verbaal op wegens
verkeersovertredingen. Er vonden in '67

486 verkeersongevallen plaats. Drie perso-
nen werden gedood, 23 ernstig en 61 licht

gewond.
De brandweer rukte in 1967 92 keer uit.

48 keer voor brand, 35 maal voor hulpver-
lening bij storm, etc, 2 keer voor het ver-

moeden van brand en 7 maal voor alarm
dat achteraf vals bleek te zijn.

In 1967 vonden de verkiezingen voor de
Tweede Kamer plaats. Uiteraard ook in

de badplaats. Twee opmerkelijke uitsla-

gen ontleend aan de statistiek. De partij

Democraten '66, die voor de eerste keer
aan de verkiezingen deelnam, verzamelde
in Zandvoort 676 stemmen en eindigde
achter de pvda, vvd en kvp als vierde. De
boerenpartij, die bij de Statenverkiezingen
in '66 995 stemmen behaalde, viel bij de
Kamerverkiezingen terug tot minder dan
de helft van dit aantal, n.1. 455.

Tot slot van deze beknopte weergave
van de gemeentestatistiek '67 ' het vol-

gende. Op 31 dec. '67 waren er bij de
gemeente 201 ambtenaren in dienst. Vol-
gens de statistiek drie meer dan op 1 ja-

nuari van genoemd jaar. En als staartje:
De gemeentelijke leningsschuld per inwo-
ner bedroef op 1 januari 1967 ƒ 1.431,—

.

Weer 36 gulden meer dan het jaar daar-
voor.

ONDERDELEN -^y
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Nadat met Kerstmis vorig jaar voor het
eerst drie mensen buiten de aantrekkings-
kracht van de aarde zijn gekomen is het
geen sprookje meer, dat in de toekomst
verdere ruimtereizen de mens naar de na-
bije planeten zullen brengen. Dit maakt
opnieuw de vraag aktueel of de mens bij

zijn tochten in de ruimte ooit andere le-

vensvormen zal ontdekken.
Is het mogelijk, dat op ver verwijderde

planeten ontwikkelde beschavingen be-
staan? Niet zo lang geleden zou bijna
ieder op deze vraag met een gegrinnik
hebben geantwoord. Is het mogelijk, dat
in die grote zwarte ruimte nog andere
„mensen" zouden kunnen leven? Ondanks
alle science-fictionverhalen over groene
marsmannetjes en dreigende invasies uit

de ruimte hebben de geleerden altijd de
schouders opgehaald wanneer hun werd
gevraagd iets te vertellen over andere le-

vensvormen in het heelal. Sinds vorig
jaar is men daarmee toch wat voorzich-
tiger geworden. Vorig jaar hebben ster-

renkundigen op aarde vanuit de ruimte
signalen opgevangen, die op z'n minst de
nodige vragen oproepen. Radio-astrono-
men van de Engelse universiteit in Cam-
bridge veroorzaakten een kleine paniek
door de mededeling, dat zij vanuit de
ruimte radio-impulsen hadden opgevan-
gen, die verdacht veel leken op de bood-
schappen van aardse ruimtevaartuigen of
op aardse radiosignalen. De Britten schre-
ven in hun wetenschappelijk tijdschrift

„Nature", dat deze signalen zo sterk op
de kunstmatige, aardse signalen leken,

dat zij aanvankelijk dachten aan weer-
kaatsingen via de maan. Deze veronder-
stelling bleek echter bij nader onderzoek
niet houdbaar. Het werd duidelijk, dat de
signalen afkomstig waren van vaste pun-
ten tussen de sterren. Een ruwe bereke-
ning gaf een afstand te zien van ruim 200
lichtjaren. In kilometers uitgedrukt een
2" met liefst 12 nullen. De verbazing onder
de sterrenkundigen werd nog groter toen
zij tot de ontdekking kwamen, dat deze
vreemde radiosignalen liefst van vier ver-
schillende plaatsen afkomstig waren. Het
was voor de Engelsen aanleiding de hulp
in te roepen van de Amerikaanse colle-

ga's, die in het plaatsje Arecibo de be-

schikking hebben over de grootste radio-
telescoop ter wereld. Deze telescoop be-
staat uit een enorme schotel van metaal-
gaas, die is opgehangen in de krater van
een dode vulkaan. Dit elektronische oor
heeft een middelijn van liefst 300 meter.
De signalen, die in Engeland alleen op de
automatische meters herkenbaar waren,
konden via de Amerikaanse telescoop met
behulp van luidsprekers hoorbaar worden
gemaakt. De opwinding onder de astrono-
men werd daardoor alleen maar groter.
Vooral opvallend was de ongelooflijke re-

gelmaat in de signalen. De signalen wer-
den uitgezonden in groepen van precies
1 minuut. Elk signaal duurt 1/20 seconde
en wordt gevolgd door een pauze van
1,337 seconde. De pauzes tussen de signa-
len waren zo precies gelijk, dat men er
elke aardse klok op zou kunnen ijken.
Een Amerikaanse astronoom vertelde:

wij hebben hier de grootste ontdekking
van de afgelopen eeuw gedaan, maar ver-
tel niet, dat ik dat denk. Zijn reserv6
was begrijpelijk. Al eerder waren er
astronomen, die voorzichtig hadden ge-
zegd, dat zij leven buiten de aarde niet

voor onmogelijk hielden, hard uitgelachen.
Dat was onder meer in 1965 het lot van
de Russiche astrofisicus Kardasjew. Hij
vertelde in dat jaar, dat de op aarde waar-
genomen quasar CTA-102 mogelijk een
enorm baken was van een super bescha-
ving, die haar bestaan in de ruimte aan
andere beschavingen bekend wilde maken.
Deze quasar is een sterachtig hemel-
lichaam met een voor ons onbegrijpelijke
lichtsterkte. De theorie van de Russiche
geleerde wekte zoveel opschudding, dat de
Russische academie van ,wetenschappen
haastig verklaarde, dal. men Kardasjew
niet zo serieus moest nemen. Toch stond
Kardasjew in het wereldje van de sterren-
geleerden niet helemaal alleen. Vooral
niet toen later op aanwijzing van een an-
dere Russische astronoom de aardse ra-

diotelescopen nog meer vreemde stralin-

gen en signalen uit de ruimte opvingen.
De stralingen waren afkomstig van zgn.
hydroxylwolken, ergens in de melkweg
Voor het bestaan van deze wolken heeft
men nooit een natuurlijke verklaring kun-
nen vinden. Een Amerikaanse deskundige
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Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

verklaarde, dat de straling van deze wol-
ken helemaal voldeed aan de eisen, waar-
aan kunstmatige signalen vanuit de ruim-
te moeten voldoen.
De kosmische geluiden, die Amerika-

nen en Britten hebben bestudeerd, zijn af-

komstig van bronnen, die hun oorsprong
moeten hebben ergens tussen de sterren
Vega en Altair, die een plaats hebben in

de Melkweg. De Britten houden nu for-

meel vast aan de theorie dat de radio-im-
pulsen worden uitgezonden door zgn. neu-
tronensterren. Dit zijn hemellichamen met
een ongelooflijk kompakte massa. Het be-

staan van deze sterren is tot nu toe ech-
ter beperkt gebleven tot de theorie van de
astronomen. In de praktijk zijn zij nog
nooit gevonden. Dat de Britten hen nu op-

voeren als verklaring voor de signalen
heeft wat weg van een uitvlucht om niet,

evenals destijds Kardasjew, te worden
uitgelachen. Het ligt voor de hand, dat
sterrenkundigen eerst natuurlijke verkla-

ringen proberen te vinden voor de signa-

len. De andere mogelijkheid — het be-

staan van een andere beschaving ergens
in het heelal — heelt te grote gevolgen.
Langzamerhand is men wel zo ver geko-
men, dat men die mogelijkheid niet meer
bij voorbaat uitsluit. Wiskundigen en bio-

logen sluiten zich opgewekt aan bij de
theorieën over andere levensvormen in de
ruimte. Er moeten honderden miljoenen
planeten zijn met gelijke kansen op leven
als de aarde. Onze zon is tenslotte niet de
enige ster in het heelal. De biochemici zijn

ervan overtuigd, dal onder gelijke omstan-
digheden zich elders leven moet hebben
ontwikkeld, al behoeft dat natuurlijk niet

eenzelfde vorm te hebben aangenomen als

op aarde. Geen wonder, dat na deze on-
dersteuning de astronomen met nog gro-

tere belangstelling luisteren naar de sig-

nalen, die met de regelmaat van de klok
worden ontvangen.

Ook voor

gramotoonplaten
naar:

RadioPEETERS nv
PASSAGE 11 TELEF. 5458

B. EN W. HOUDEN OPENBAAR
SPREEKUUR
Het gemeentebestuur van Zandvoort gaat— in navolging van enkele andere ge-
meenten — werk maken van een open ge-
dachtenwjsseling tussen burgerij en over-
heid m.b.t. voorbereiding en uitvoering
van voor inwoners en gemeente ingrijpen-
de sanerings- en bestemmingsplannen. Een
initiatief dat wij van harte toejuichen en
waarvan wij hopen dat het met een grote
belangstelling van de zijde van de inwo-
ners zal worden gehonoreerd.

Op maandag 20 januari a.s. belegt het
college van b. en w. in het Gemeenschaps-
huis aan de Louis Davidsstraat een open-
baar spreekuur over het bestemmingsplan
„Noordbuurt".
Genoemd bestemmingsplan wordt be-

grensd door 't Gasthuisplein, Kruisstraat,
Prinsenhofstraat, Swaluëstraat en de ach-
terzijde van de panden aan Haltestraat en
Kleine Krocht. Wanneer de tijd het toe-
laat, bestaat er tevens gelegenheid van
gedachten te wisselen over andere bestem-
mingsplannen van de gemeente.
Het openbaar spreekuur begint om 20

uur in zaal 2.

WACHT met uw geld uitge-

ven tot volgende week, want
dan begint de UITVERKOOP
bij

NOTTEN
HALTESTRAAT 59

BURGERLIJKE STAND
3 januari—9 januari 1969

Ondertrouwd: Joscphus Augustinus An-
tonius Moone en Emerentia Maria Johan-
na van Steijn.

Geboren buiten de gemeente:
Maarten Arjen, z.v. J. G. Anderson en J.

E. Swaak;
Titjana, d.v. P. Sepp en O. Dröse.

Overleden buiten de gemeente: Paulina
Brigitta Wolbers, oud 88 jaar, gehuwd ge-
weest met J. W. de Roever;
Jacoba Carolina Nietveld, oud 83 jaar, ge-
huwd geweest met J. van Deijck;
Maria Schaap, oud 73 jaar, gehuwd met
J. Zwemmer.

VOORLICHTINGSMIDDAG
VOOR HUISVROUWEN
Onder auspiciën van de afd. Zandvoort
van de Ned. Ver. voor Huisvrouwen vindt
a.s. maandag 13 januari een door Philips-
Eindhoven verzorgde voorlichtingsmiddag
plaats in het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat. De bijeenkomst be-
gint om 14.00 uur.

Ook voor

gramotoonplaten
naar

RadioPEETERSNv
PASSAGE 11 TELEP. 5458



Mensen en zaken
Mao-virussen

In deze dagen maken de virussen woei-
historie. Als die dingen het op hun heupen
hebben, bezorgen ze de onderdak verlenen-
de mensheid een hoop narigheid. En je

kunt er niets tegen doen. Je moet 't ge-
woon over je laten komen en — dit is heel
belangrijk - - uitzieken!

Uitzioken is niet iedereen gegeven.
Want je kan je gruwelijk vergissen in de
aard van je schijnbare beterschap. Krijg
je de virussen terug, weer naar bed, gro-
tere ellende, omdat er geen eind aan
schijnt te komen.
Het vervelende van griep-virussen is,

dat ze door sommige mensen met een ze-

kere welwillendheid worden tegemoet ge-
zien. Je hebt allemaal wel eens op een ze-

kere morgen de neiging om stomweg op
je bed te blijven liggen, zonder dat daar-
voor een medische indicatie aanwezig is.

Je bent niet ziek, maar de onmiddellijke
omgeving van je bed is koud, op het be-
drijf of kantoor vlot het niet zo, je had
al een poosje scheutjes door botten en
spieren, de maatschappij in het algemeen
boezemt je een lichte mate van afgrijzen
in, enz., enz. Dit zijn allemaal dingen
waarom een mens zou willen blijven lig-

gen. Maar in de meeste gevallen zie je die

onvolkomenheden moedig onder de ogen,
je rekt je eens uit, ademt diep en in het
volgende ogenblik besluit je je maatschap-
pelijke verplichtingen braaf na te komen,
zoals iedere dag. Alleen, je zou enfin,
dat doet er nu niet meer toe. Hebben de
sluip-virussen eenmaal bezit van je geno-
men — het is een zorgvuldig opgezette
aktie — dan worden de zaken anders. Dan
heb je 's morgens dezelfde gevoelens,
maar met dit verschil, dat er onherroepe-
lijk een morgen aanbreekt waarop je de
dingen van de dag niet meer onder de
ogen ziet, waarop je de onbetekenende
scheutjes als regelrechte pijn gaat voelen,
waarop enkele figuren uit het bedrijf of
kantoor gestalten van demonen gaan aan-
nemen. Je besluit niets meer op sociaal
terrein te ondernemen, je trekt je geruis-
loos terug en je bent betrekkelijk tevre-
den, want je blijft liggen zonder zwaar
ziek te zijn. En dat is een omstandigheid,
waaronder je met een betrekkelijk geluks-
gevoel kunt leven. In feite heb je even ge-
lonkt naar de virussen, je hebt ze althans
niet direkt als ongewenste indringers en
bezetters verworpen. Pas veel later ben
je er wat aan gaan doen, toen je eenmaal
wist dat er geen houden meer aan was,
je zeker, toen heb je iemand in je omge-
ving de medicijnman laten bellen, die de
telefonische diagnose feilloos stelde en er
meteen de geijkte terapie voor had: blijf

liggen waar je ligt en verroer je niet!
Verder een ietwat slordige verwijzing
naar niet al te straf werkende pijnstil-

lende middelen, soms wat peppillen, in een
enkel geval een persoonlijk bezoek van de
geneesheer, die ietwat vermoeid maar
schouderophalend voor je legerstede stond,
je pols voelde, je tong bekeek, je diep liet

zuchten met de koude stetoscoop op je

klamme borst en rug en tenslotte zei:

„Hm doe je best, mijn zegen heb je,

drie dagen in bed blijven, een week bin-
nenskamers en dan, een mens is maar een
mens, maar dan moet je 't maar weer
eens proberen!" (Laat een receptje ach-
ter).

Als je daarenboven nog hoort van be-
zoekende familieleden, kennissen, buren
of vrinden dat je de MAO-griep hebt, stijg
je in je eigen achting. Rillend van genot
neem je na drie dagen bezit van de bank
in de huiskamer, je rookt weer een siga-
retje, je bekijkt de beeldbuis en je krijgt
op tijd je natje en je droogje. Nou ja, dat
hoestje moet nog uitslijten en over vier,

vijf maanden is 't weer zomer.

Om helemaal eerlijk te zijn: je vindt 't

allemaal nogal prettig.

Griep-virussen hebben de eigenschap
dat ze de mensen wat kwasi-onverschillig
met hun geweten en maatschappelijke
status laten omspringen!

MOMUS

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
Programma zaterdag 11 januari:

SMS~Zandv.m. 14.45 u.

8 Umuiden 4—Zandv.m. 2 14.30 u.

24 Halfweg 3—Zandv.m. 3 14.30 u.

29 Zandv.m. 4—Kinheim G ' 14.30 u.

Adspiranten:
55 Zandv.m. b—Ripperda a 14 u.

65 Zandv.m. e—TYBB c 14 u.

73 Zandv.m. d—HFC c 15.15 u.

77 Kenn.land b—Zandv.m. e 15.15 u.

88 DSS d—Zandv.m. f 15.15 u.

93 Kenn.land c—Zandv.m. g 15.15 u.

Proijrnmma zondag IS januari:
' VVB—Zandv.m. 14 .30 u.

Zandv.m. 2—West-Frisia 2 14.30 u.

12 Zandv.m. 3—TYBB 2 12 u.

23 Zandv.m. 4—TYBB 4 12 u.

33 Zandv.m. 5—Waterloo 3 9.45 u.

54 Zandv.m. 8—DSB 3 9.45 u.

100 O. Gezellen 7- Zandv.m. 9 9.45 u.

3 21 Terr.vogels 7—Zandv.m. 11 12 u.

138 Zandv.m. 12—De Brug 5 9.45 u.

Junioren:
145 St.vogels ' a—Zandv.m. a 10.15 u.

160 TYBB c—Zandv.m. c . 12 u.

164 Zandv.m. d—HBC d 12.30 u.

174 Zandv.m. e—O. Gezellen e 12.30 u.

181 Zandv.m. f—Hillegom c 9.45 u.

Samenstelling Zandvoortmeeuwen 1:

In de voor a.s. zondag vastgestelde ont-

moeting VVB—Zandv.m. 1 treedt laatst-

genoemd elftal in de volgende samenstel-
ling in het veld:

A. ter Wolbeek, L. J. Sluijter, F. J. Kra-

mer, S. Stobbelaar, H. C. Kreuger, L.

Lock, L. Nanai, j. F. Paap, J. Koper, M.
C. Koper en Arend Stobbelaar.

Reserves zijn: J. Paap, F. Versteege en S.

Zwemmer,

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen afgelopen weekend:

RCH g—TZB b (TZB n.o.)

TZB c—Geel Wit d
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EXTRA AANBEVOLEN
750 gram hamlappen 5,78

500 gram varkensfrikando 4,78

500 gram kalfslappen 3,98

500 gram rosbiet 4,78

4 PAKJES
PRIMA
MARGARINE

O,99

MALSE
BIEFSTUK
100 gram

1,W

150 gram
PEKELVLEES

0,69

WEEKENDREKLAME
100 gr. HAM en 100 gr.

LEVERKAAS, samen

1,09

500 gram
lamskarbonade 2,25
500 gram
lamslappen 2,10
500 gram
lamsboutlappen 3,25
300 gr. lamshaché 1,18

500 gram
magere runderlappen ... 3,59

500 gram
fijne riblappen 3,29

500 gram
pracht runderlappen 2,68

500 gram
kalfsfrikando 6,50

500 gr. krabbetjes 2,25

500 gram
schenkel met been 2,60

500 gr. ossestaart 1.68

DINSDAG
750 gram
PRACHT
RUNDERLAPPEN

3,25

WOENSDAG



Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling In over-
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek JanssLraat, Haarlem.
Telefoon (023) 10117.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg-Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Koatverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

Assurantie kantoor

E. JONGSMA & ZOON
Oranjestraat 2-12, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPAKATIES

In 1 uur gereed

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)

15634 - Haarlem

Schilders-

bedrijf

U. Cf/. $0$
Telefoon 2638

SLECHTS
3 dagen

SLECHTS
| 3 dagen

Alleen verkoop in ZOMERLUST Zandvoort - slechts 3 dagen
ingang Gasthuisplein

Éénmalige unieke aanbieding!!
Vrijdag 10, zaterdag 11 en maandag 13 januari

van enige honderden meters

KAMERBREED TAPIJT
in 7 kleuren, van 4 meter breed van Ie klas iabriek

normale verkoopprijs t 139,— per strekkende meter

Nu slechts f 59j— per strekkende meter
Hotels, pensions en bedrijven, maak gebruik van deze speciale

aanbieding.

Op naar „Zomerlust" — U bespaart veel geld

!

GELEGENHEID TOT PARKEREN

SLECHTS
3 dagen

SLECHTS
3 dagen

SApl*TOii

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. CL A. GERKESTRAAT 40 xd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk,

Kamerbreed-
tapijt

meubelstottering

't Interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

JAPON eenv.

geen 4^5

DEUX P1ECE

gebracht en gehaald bij

STOMERIJ

KEYSER

I

geldig tot nader aankondiging

u kunt deze coupon
3 x gebruiken

-0-0-0-0-0-9-0-0-0-0-0-9-0-0-0-0-'

A 9 (T\ 9
1 9^9

9 *" ó

KERKBTRAAT-ZANDVOORT

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit

van Bakker van der Werff
Gasthuiaplein 3, telefoon 2129

Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

Visitekaartjes
Gertenbachs Drukkerij

COLPITT
Technische apparatenfabriek

A. J. Versteege N.V. — Hogeweg 35

vraagt voor de zich sterk uitbreidende fabricage-
afdeling:

Electro-monteurs

Electriciën-instrumentmakers

Electro-technisch tekenaars

Hoog-ferquent technici

Ook jonge krachten worden gaarne aangenomen
en opgeleid in een vak met enorme toekomst.

Aanmelden dagelijks bij de personeelsleiding,

HOGEWEG 35, TELEFOON 2455.

Van Leer's Vatenfabrieken N.V.

Amstelveen

vraagt op korte termijn

voor een Amerikaanse
staffunktionaris een uitstekend

gemeubileerde

kamer/appartement

met kookgelegenheid en
aanwezigheid van bad/douche.

Opgaven te verstrekken
aan de
Centrale Personeelsdienst,
Van Leers' Vatenfabrleken N.V.,

Postbus 25 te Amstelveen.
(Tel.nr. 02964-66i51 , toestel 227).

^Jffif^ Mary Borst
Gediplomeerd

schoonheids-

specialiste

Gezichtsbehandeling,

lichaamsmassage

en manicure

BREDERODESTRAAT 134

Telefoon 3328

VAMOR-RIJSCHOOL
P. C. Laarman
NIC. v.d. LAANSTRAAT 5 rood

HAARLEM — TEL. (023) 13434

Voor al uw rijbewijzen

\^oróe.tt<zrïe.

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Haute- Cowtuw>

Gediplomeerd coupeuse

ALLES OP MODEGEBIED
OOSTERPARKSTRAAT 43 Telefoon 5198

WIJ MOETEN ER UIT !

De President van de Rechtbank heeft beslist, dat wij binnen enige dagen

ons filiaal KERKPLEIN moeten verlaten.

De OPHEFFINGSUITVERKOOP
is gisteren begonnen en duurt slechts 10 dagen

Algehele leegverkoop tegen onzinnig lage
prijzen!

Kom alle dagen kijken. Er zijn steeds nieuwe koopjes.

KINDERTRUIEN EN
PULLOVERS VAN DRALON
EN ACRYL

met 20% KORTING
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ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Redaktie en adm.: Achterweg 1
Advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
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;
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Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Postbus 23, telefoon 2135.

Zandvoortmeeuwen zonder inspiratie

verloor met 2-1 van V.V.B.

Zandvoortmeeuwen heeft het afgelopen 'zondag niet kunnen bolwerken

tegen VVB. De in Beverwijk gespeelde wedstrijd werd door de kustbe-

woners met 2— 1 verloren.

De Geel-Blauwen traden eergisteren met een gewijzigd elftal in het veld.

Dat gebeurt de laatste tijd wel meer. Maar dit keer was het mede het ge-

volg van het niet-meespelen van Aaldert Stobbelaar. Hij is wegens zijn

gedrag tijdens de wedstrijd tegen Zaandijk voor twee wedstrijden ge-

schorst door het ZVM-bestuur. Een — ongetwijfeld harde —maatregel,

waarmee de leiding van de vereniging aantoont ernst te willen maken
met de bestrijding van de exessen op de voetbalvelden.

Zondag leed Zandvoortmeeuwen de vijfde

nederlaag in het seizoen. Het gaat het
elftal, na de veelbelovende resultaten in

de beginperiode van de competitie, niet
voor de wind. De spelers doen hun best,
dat wel, maar de inspiratie die de voet-
ballers enkele maanden geleden vleugels
gaf, is weg. Laten we hopen op een spoe-
dige terugkeer.

Onmiddellijk na de aftrap probeerden
de Beverwijkers, momenteel achter Hol-
landia aan de top in de afdeling, de lei-

ding vast in handen te nemen. Dat liep

echter niet zo vlot als men wellicht ge-
dacht had. De Zandvoortse achterhoede
vormde vooreerst een hecht en ondoor-
dringbaar schild en zag tussen de bedrij-

ven door nog kans om de aanvalslinie
aan het werk te zetten. Maar deze slaag-
de er niet in de geboden kansen te benut-
ten. De voorhoede kwam wel dicht in de
buurt van het doel van de gastheren,
maar daar bleef het bij.

Seine Stobbelaar kreeg kort na het be-

gin van de ontmoeting een unieke kans
om te scoren — hij stond met een ge-
slagen defensie achter zich voor open
doel — en liet het afweten. De bal ging
naast. Een voor Zandvoortmeeuwen pijn-

lijk ogenblik.
Er zouden er meerdere volgen, zowel

voor de gasten als voor de gastheren. Bei-

de partijen bleken, soms op enkele me-
ters afstand van de goalpalen genaderd,
niet in staat het" leer de enig juiste rich-

ting te geven: die van het net achter de
keeper. Prachtige scoringskansen voor
Zandvoortmeeuwen én voor WB gingen
daardoor volkomen de mist in.

Tegen het einde van de eerste speel-

helft zetten de Beverwijkers alles op al-

les om langs de bezoekers te komen. Het
werd hun door de achterhoede belet. Toen
de pauze aanbrak was het scorebord nog
steeds onbeschreven.
Direkt na -het begin van de tweede helft

zette WB de belegering voort. De ZVM-
defensie bleef zich koppig verzetten tegen
de stormloop van de gastheren. Een enke-
le maal slaagde Zandvoortmeeuwen er in

de ring rond het doel te doorbreken en de
thuisclub op de eigen speelhelft op te zoe-

ken. Maar ook de verdediging van VVB
bleek attent.

In de 15e minuut werd de weerstand
van de achterhoede van de kustbewoners
gebroken. Frans Bakker maakte een kun-
dig gebruik van de opening in de defen-
sie en schoot het leer achter Ter Wolbeek,
1—0.
Zandvoortmeeuwen liet blijken niet van

plan te zijn zich bij de voorsprong van

de gastheren zonder meer neer te leg-

gen en begon het de achterlinie danig
te maken. Het was rechtsbuiten Jan Ko-
per die een der aanvallen op 't VVB-doel
met sukses afsloot, 1—1.

Hierna ging de strijd geruime tijd ge-
lijk op, met de elftallen afwisselend in de
aanval en verdediging. Op de tribune hield

men het op een gelijk spel, maar negen
minuten voor het slotsignaal moest die

verwachting worden prijsgegeven.
Invaller John Visser van WB greep

zijn kans om zich waar te maken. Hij zet-

te een herhaaldelijk door Zandvoortmeeu-
wen onderbroken aanval door en scoorde
feilloos achter Ter Wolbeek, 2—1.

ZVM probeerde in de resterende minu-
ten het verstoorde evenwicht in de pun-
tenverdeling te herstellen. Maar alle ener-
gie bleek te vergeefs. Er zat niet anders
op dan de nederlaag te accepteren.

Hier volgt voor de goede orde de stand in

de afdeling West, 2e Klasse Ai
Holland ia

V.V.B.
Vitesse '22

Kon. H.F.C.
Zandv.m.
Ripperda
Zaandijk
Hillegom
Alc. Victrix
D.E.M.
Purmersteijn
W.S.V. '30

14 9

14 7

13 7

13 6
13 6
13
12
12
13
13
12
12

21
19
18
17
14
13
13
9

9
9
7

5

28—16
26—18
24—16
29—20
22—18
19—15
12—15
20—28
25—33
18—25
13—20
10—22

WATERSPORTVERENIGING
GAF GESLAAGDE FILMAVOND
Donderdagavond vond in het Gemeen-
schapshuis de eerste contact-bijeenkomst
plaats van de watersportver. „Zandvoort",
Het programma bestond uit de vertoning
van een aantal films over de zeilsport,

ingeleid door de voorzitter van de
vereniging, de heer J. Deutekom. Deze
deelde tevens mee dat de vereniging met
een gepavoiseerde boot zal deelnemen
aan de in februari a.s. te houden carna-
valsoptocht in de gemeente.

In het gedeelte voor de pauze werden
twee filmverslagen over nationale water-
sportevenementen gedraaid en een docu-
mentaire over bekende en minder bekende
scheepsmodellen in hun element: het wa-
ter. Na een korte onderbreking volgde de
vertoning van de op de filmband vastge-
legde „Observersrace voor Eenmansbo-
ten", de traditionele oversteek van Enge-
land naar Amerika, dwars over de Atlan-
tische Oceaan.

De grotendeels vanuit vliegtuigen ge-
filmde race, bracht vaak beklemmende
beelden over van de ruimte en de een-

zaamheid waarin de zeilers dagen achter-
een verkeren. Vooral de lege horizon gaf
de indruk van verlorenheid goed weer.
Zo moeten de deelnemers het ook hebben
gevoeld en dan duizendmaal sterker.

Direkt na de slotbeelden van dit mens-
water- en lucht-epos klonk vanuit de zaal

een luid applaus. De watersporters gaven
hiermee blijk van hun waardering voor
het programma. In zijn afscheidswoord
dankte de heer Deutekom de heren J.

Boeré en K. Brouwer, die voor een feil-

loze projectie hadden gezorgd.

DISCUSSIE-AVOND

NW, NKV EN CNV OVER

ONTWIKKELING DORPSKERN
Het overlegorgaan van de plaatselijke af-

delingen van de werknemersorganisaties
liet NVV, NKV en CNV belegt volgende
week donderdag een discussiebijeenkomst
in het verenigingsgebouw „De Krocht".
Onderwerp van discussie is de toekomsti-
ge ontwikkeling van de kern van de ge-

meente op het gebied van de leefbaarheid,
volkshuisvesting, recreatie, bejaardenzorg,
etc.
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Üti Uad mij, <wk te gakken
Laat Momus maar

Ik vind niet, vrienden, dat Momus het
recht heeft de spot te drijven met de heer-

sende Hongkong- of Mao-griep. Er zijn

talloze mensen doodziek van en dat over-

komt iedereen op z'n beurt. Al dat zoge-
naamde stoere gedoe van: mij zal 't niet

gebeuren, daar koop je niets voor. Tante
Agaat was ook licht ontstemd (hoewel
die altijd veel op heeft met Momus) en
ze besloot hem de eerstvolgende gelegen-
heid dat ze hem ontmoette de les te lezen.

Inmiddels voltrekken zich bij ons enke-
le gebeurtenissen, die ik niet zonder meer
onbesproken kan laten en die mij stof ge-

ven tot de volgende regelen, vrienden.

't Ging zo: 's Avonds kwam ik thuis

met een behoorlijke trek in de maaltijd,

zoals dat heet. Geen uitgesproken honger,
maar een ondefinieerbaar gevoel in de
maagstreek, dat ik per abuis voor trek
aanzag. Want wat gebeurde er? Nauwe-
lijks stond de dampende pot boerenkool
(met worst) tussen tante en mij op tafel,

of een lichte beving doorvoer mijn li-

chaam. Jawel, ik rilde. Tante zag 't en
keek me vorsend aan: „Heb je 't koud?"
Ik zei niets terug en keek met uitpui-

lende ogen naar de dekschaal, waaruit een
voor mij op dat ogenblik afschuwelijke
geur opsteeg. Er kwam iets omhoog van-
uit m'n maag. Ik smeet m'n servet neer,

kwam struikelend overeind, waarbij 'de

stoel omviel, en rende naar 'n oord waar ik

persé even alleen wilde zijn. Ik deponeerde
daar de povere inhoud van mijn maag (ik

had nog niets gegeten, zoals u weet) en
voelde mij zeer nadrukkelijk en onmisken-
baar beroerd. Toen ik terugkeerde in de
kamer en tante achter de boerenkool zag,
wilde ik onmiddellijk terug, maar ik ver-

mande mij en ging wat schaapachtig grin-

nekend tegenover haar zitten. Onbewogen
zei ze: „Wat maak je toch voor drukte
altijd als je je verslikt, kom, schep op en
laten we gaan eten!" Ik voelde het bloed
wegtrekken uit m'n hoofd, te beginnen bij

de haarwortels en ik meende dat het bloed
door m'n schenen wegsijpelde in de vloer.

Ik kreeg het benauwd en durfde niet meer
naar de boerenkool en tante te kijken.
Toen ik ging zitten, rilde ik weer en ik be-

tastte m'n voorhoofd. Toen zei ik: „Ik
heb geen trek tante, ik ga naar boven!"

Ziezo, het hoge woord was er uit. Tante
keek me aan alsof ik een merkwaardig
dier was en zei: „Ga maar gauw, ik kom
straks even naar je kijken en vergeet niet
te temperaturen!"

Kijk, zo'n vrouw heeft begrip voor de
situatie. Geen gemekker van: Eet toch
maar wat en verzet je of zoiets. Laat Mo-
mus dan maar stoer doen en lachen om
al dit soort dingen, ik weet wel dat ik 'm
nooit zal wensen wat mij overkwam. (Een
mens kan ook wel eens te ver gaan, vrien-
den).

Toen ik in bed lag moest ik op één
punt Momus gelijk geven: Ik lag en geen
mens ter wereld had me er uit gekregen.
Ik kreeg de indruk dat ik — zelfs al was
er brand uitgebroken — doodeenvoudig
zou blijven liggen. Ik vergat te tempera-
turen, maar voelde mij bijzonder warm
en koortsig. Dus

Tante kwam naar boven. Ze had klaar-
blijkelijk eerst af gegeten. Ze kwam mijn
kamer binnen en ik zag dat ze een doek
voor haar mond had gebonden. Ze zag er

uit als een oosterse schone in de woes-
tijn. Maar ik lachte niet. Ik vroeg alleen

of dit nou nodig was. „Ja", zei ze ernstig,

„je kunt in deze tijd niet voorzichtig ge-
noeg zijn, een besmetting heb je zo te

pakken en waarom zou ik 't ook nog eens
krijgen?"

Ze vroeg vervolgens hoe hoog mijn tem-
peratuur was. „Veertig-zes!" zei ik zonder
blikken of blozen. Ik zag hoe tante ver-

strakte en toen: „Daai moet de dokter bij

komen, dat is te gek, dat is waar heb
je de thermometer, heb je goed gekeken?"
Ik zag niks en zij ook niets en even la-

ter ontdekte ze dat ik helemaal niet ge-
temperatuurd had. Ze zag dit niet direkt
als een poging tot bedrieging, maar meer
als een uitvloeisel van mijn zeer belabber-
de toestand. Ik begon rond te draaien in

m'n bed, ofschoon ik in mijn onderbewust-
zijn zeker meende te weten dat ik stil lag.

Ik zag een reusachtige gestalte over me
heen gebogen, ik zag een eenogig monster
met lange nekharen, ik voelde mij beet-
gegrepen in een wurgende omhelzing, het
bovenste knoopje van mijn pyamajasje
vloog door de kamer, doordat ik mijn he-
le hand tussen mijn nek en de boord stak,

ik zag blauwachtige schimmen, ik hoorde
harpmuziek en tegelijk geschreeuw en ge-
bonk op een' deur, die even later uit z'n

hengsels vloog, recht op mij af. Ik
schreeuwde en wilde de deur ontwijken,
ik vie! in een bodemloze put en zag een
snoek van afzichtelijke afmetingen op me
af zwemmen, ik lag in het water van een
zeer diepe oceaan, in warm water, nee, in
bijzonder heet water. Het water begon
weg te ebben en enkele minuten later lag
ik (met kiewen aan) naar lucht te snak-
ken op het droge strand van een dor en
onvruchtbaar land. Toen niets meer

Oh vrienden, het was bar en boos. Het
ene ogenblik zag ik de meest afschuwe-
lijke voorstellingen in zwart en wit, het
volgende ogenblik in technicolor. Zo moet
het er op de kleuren-t.v. uitzien wanneer
het beeld ineen stort. Laat Momus maar.
Hij kan me nog meer vertellen. De Mao-
griep laat niet met zich spotten.

' BBBB artje

Geboortecijfer in ons land
daalde verder in "68

In Tal en Last, contactorgaan van de stichting Welzijn en Bevolkings-

groei, geeft de heer R. van Hasselt de volgende demografische gegevens,

waaruit blijkt dat de daling van het aantal geboorten zich in Nederland

voortzet.

De daling van het aantal geboorten heeft
zich gedurende het eerste halfjaar 1968
voortgezet en was zelfs groter dan in de
overeenkomende periode van 1967.

LEVENDGEBORENEN

Periode



Juli: meest begeerde vakantiemaand

Uit een representatieve steekproef van de N.V. v.h. Nederlandse Stich-

ting voor Statistiek onder 634 Nederlandse gezinnen en alleenstaanden

blijkt, dat 57 percent in 1968 een of meer vakanties buitenshuis heeft

doorgebracht, waarvan bijna de helft in het buitenland. Deze vakanties

betreffen voornamelijk de zomervakanties en een deel van de winterva-

kanties 1967-1968. De steekproef werd in de periode van 7 tot 11 ok-

tober 1968 gehouden.

en met augustus. Juli is met 51% de top-

maand tegenover 16% voor juni en 18%
voor augustus.

Vijftien percent van de ondervraagde
gezinnen heeft al vaste vakantieplannen
voor 1969 en ,85% heeft (nog) geen va-
kantieplannen voor het komende jaar.

Juli wordt oolc in 1969 de topvakantie-
maand.

Relatief gezien treft men meer vakantie-
gangeis aan in het westen en noorden van
ons land (65'/< ) dan in het oosten (55%)
en in het zuiden (35%). De inwoners van
de grootste drie steden brengen hun vrije

dagen meer buitenshuis door (75% ) dan
de bewoners van het platteland (40<% ).

De gemiddelde, aaneengesloten vakan-
tieperiode buitenshuis bedraagt vijftien

dagen; gezinnen uit de hogere welstands-
klasse gaan gemiddeld zestien tot zeven-
tien dagen op vakantie en gezinnen uil

de lagere welstandsklasse gemiddeld veei-
tien dagen. Ongeveer tien percent van de
gezinnen neemt vakanties van vier we-
ken of langer.
Meer Nederlanders bleven in hun eigen

land (53% van de vakantiegangers) dan
er naar het buitenland gingen. Duitsland
was dit jaar mot twaalf percent van de
gezinnen het favoriete vakantieland, ge-

volgd door Spanje en Oostenrijk (beide

6%), Italië en Frankrijk (beide 5%).
Spanje en Italië zouden door een kwart

van de gezinnen worden bezocht als tijd

en geld geen rol zouden spelen. Het be-

zoek aan Duitsland zou dan met de helft

teruglopen van twaalf tot vijf percent,
terwijl Zwitserland, Oostenrijk en Neder-
land elk ongeveer acht percent van de ge-

zinnen zouden trekken. in.

Zeven van de tien vakantiegangers nei
men hun vakantie in de periode juni tot

Kruiswoordpuzzel
PUZZEL NO. 66
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ORME KOOPJES IN ALLE AFDELINGEN
DE VERKOOP VAN DEZE ARTIKELEN BEGINT DONDERDAG 16 JANUARI

[h-damast TAFELLAKENS
C
1601ekeus 12.78 JJ8
Fn-damast SERVETTEN
cm 1,88 46x46 cm 1.28

PRACHT SORTERING

iruru PRACHTIGE DESSINS EN
ItRtn KLEUREN

3.88 3.78 2.98

Oi ss model

ee

)F GASTENDOEKJES
|ie dessins en kleuren

2.08 1.28 1.18

CAMISOLES
RIBTRICOT DAMESCAMISOLES,
t. Alle maten vanaf

1.98 2.08 2.28

KJ RIBTRICOT DAMESSLIPS

0, 1.38 1.28 1.18
ttl L DAMESCAMISOLES

e kwaliteit voor 3.98

SI tMES PANTIES

TANTEN
ËSPULLOVERS
EN EN BLOUSES
I'S EN BADPAKKEN
ITOF

STRANDJURKEN
<^SSEN EN
ITOFROKKEN

VOORDELIG!

Sl IN PRIJS
yl| „BANI-LON" DAMES GARNITUREN

Hwipje, met kantgarnering
t QB

DAMES-GARNITUREN,
2 delig O 70

n „HELANCA" ,0.10

D

ko

MET EN ZONDER NAADI

in Jetinten. Zeer bekende merken nu extra

1.28 1.00 78ct

S met voorgevormde cups en
el' ouderbandjes. Prima pasvorm A QQ

NDERJURKEN, KANTGARNERING

4.98 - 4.50

MIS0LES INTERLOCK

et kleine schoonheidsfoutjes Z.fö

WASHANDJES 78 cl 68 cf 58 Ct

SNELDROGENDE
MODERNE DESSINS THEEDOEKEN

1.68

BADLAKENS grote maten in

DIVERSE DESSINS EN KLEUREN

7.48 6.78

GEBLOKTE BADMATTEN
ZWART/WIT EN ROOD/WIT
2e keus, zware kwaliteit

DAMES -PYJAMA'S restanten

in katoen, flanel, brushed-nylon, cloque en satin-feutre

Mooie modellen in fraai getinte dessins A "70
VANAF: 3. fO

10% KORTING
OP ALLE RESTANTEN KERST-
KLEDEN, LOPERS, enz. enz.

GRASLINNEN LAKENS
OPTISCH WIT PRACHT KWALITEIT

150x250 180x250 200x250 240x250

8.78 10.78 15.78 18.78
BIJPASSENDE SLOPEN CQ
60x70 HOTELSLUITING *«°ö

GRASLINNEN HOESLAKENS
OPTISCH WIT, KRIMPVRIJ door „SANFOR"

80x190 90x190 120x190 130x190

12.78 12.78 15.28 15.28

RESTANTEN NACHTHEMDEN
Prachtige modellen in diverse kwaliteiten

14.78 13.48 8.78 7.68

10% KORTING
DAMES PULLOVERS, VESTEN, JUMPERS, PANTALONS

EN JAPONNEN DUSTERS en PEIGNOIRS

HEREN PULLOVERS EN VESTEN, WEEKENDERS
EN KAMERJASSEN

OP ALLE NIET AFGEPRIJSDE

ROKKEN, BLOUSES

Diverse kleuren en ruiten

1 PERSOONS 150x220 VOOR

DEKENS en MATRASSEN
P0LYETHER- MATRASSEN

39.68

197.48 tol 118.88

AUKTL UfclvtNO een luchtige - soepele warme
deken. Gemakkelijk te wassen en snel droog.

32.48

NYLON LEDIKANTDEKENTJES 13.88

KAPOK GELMATRASSEN met ritssluiting

zwaar gevuld met de allerbeste Javakapok.

1 PERSOONS 2 PERSOONS

99.48 164.88-179.88

VEREN KUSSENS nu 7.88

1 persoons met doorgestikt bovenblad
114.88-98.88-79.48-54.88

2 PERSOONS VAN

LEUKE TIENERLEDIKANTEN 80 x 190 Afjk CO
blauw met crème voetbord "ïw.OO

MOLTON DEKENS
110x160

3.68

125x180

5.78

150x200

7.68

GORDIJNSTOFFEN
GORDIJNVELOURS met kleine schoonheidsfoutjes
prachtige kleuren. Normaal per meter 20.00

NU per meter 1 2.88

PARTIJ GORDIJNSTOF. Kleuren: oranje, rood, groen

en geel met lengtestreepjes 120 cm breed m na
ZEER VOORDELIG I PER METER '•'

GORDIJNRIB, zware kwaliteit 120 cm breed * go
Kleuren: Groen, oranje en geel. p/mtr NU H.UO

„TERLENKA"VAL VOOR 1.48 p/mtr.

„TERLENKA" MARQUISETTE. Mooie kwaliteit dub-

draads in diverse breedten
90 cm 120 cm 150 cm 210 cm 300 cm

2.38 3.18 3.88 5.88 8.18

MEUBELSTOFFEN
Zware kwaliteit weefstoffen. Diverse n
kleuren 130 cm breed per meter *"

PRIMA GRASLINNEN LAKENS
van één zeer bekend merk. De kleine schoon-
heidsfoutjes zult u moeilijk kunnen ontdekken

1 PERSOONS 2 PERSOONS
150x250 180x250

9,68 - 8.98 9.98
BIJPASSENDE SLOPEN 3.48 2.48

PRIMA SLOPEN ^jgggg? 3,78

GRASLINNEN LAKENS UIT TWENTE

met kleine schoonheidsfoutjes
1 persoons 150x250 -,M 8.98
2 persoons 180x250 9.78

Grote 2 pers. 200x250 .., 12.98
Litsiumeaux 240x250 14.98

HEREN -PYJAMA'S
Keperflanel in bleu en grijs met contrast kraag en
manchetten 4JT QQ

HEREN SINGLETS
KATOENEN RIBTRICOT, pracht kwaliteit

2.58 2.28 1.78

HEREN -SLIPS

218 1.78 1.58 1.54

COUPONS
VITRAGE EN

GORDIJNSTOFFEN
VOOR MINDER

DAN DE
HALVE PRIJS!

HEREN SHORTIES,
% PANTALONS en
LANGE PANTALONS

NOG ENKELE VOORDELIGE
AANBIEDINGEN

3/4 PANTALONS wol/Rhovyl

LANGE PANTALONS vanaf .

,

6.98

7.48

BORSTROKKEN IN KATOEN

EN HALF WOL vanaf... 4.88 3.28

DRAL0N VELOURS MEUBELST0F
Enorm voordelig 130 cm breed l%f% AQ

PER METER ££.10

DRAL0N WEEFSTOFFEN, 130 cm br.

PER METER 12.88

MOHAIR VELOURS zeer mooi i

130 cm breed PER METER 28.88

DEN: Kennemerlaan 41 HEEMSTEDE: Raadhuisstraat 52 HAARLEM-NRD.: Rijksstraatweg 533, Delftwijk. HAARLEM: Grote Houtstraat 83-87 - Ged. Oude Gracht 88 ZANDVOORT: Grote Krocht 30-32



FAMILIEBERICHTEN

Onverwacht is van ons heengegaan
onze geliefde Vader, Behuwd- en
Grootvader, Broer, Zwager en Oom,
de Heer

Cornelis Antoon van der Slooi
Weduwnaar van

G. W. M. Würdemann

op de leeftijd van 64 jaar.

Amsterdam:
W. A. Stigter-van der Sloot

J. Stigter
Jacobus Adriaan
Ronald

Zumlvoort

:

J. A. van der Kruijs
P. L. van der Kruijs-Gart
M. J. van der Kruijs
en verdere familie

Zandvoort, 12 januari 1969
Tjerk Hiddesstraat 10/1

Correspondentie-adres

:

J. A. van der Kruijs,
Trompstraat 13/2

Gelegenheid tot condoleantie in de
Rouwkamer, Dorpsplein 11 te Zand-
voort dinsdag van 3-4 uur en van
8-8.30 uur n.m.

Thuis geen bezoek.

De crematie zal plaats hebben don-
derdag 16 januari a.s. in het Crema-
torium te Velsen na aankomst van
trein 14.34 uur, halte Westerveld.

Vertrek vanaf de Rouwkamer, plm.
13.50 uur.

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE - MASSAGE
Alleen volgens afspraak

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort telefoon (02507) 3377

Ver. tot bevordering der Homoeo-
pathie in Nederland, afd. Kenne-
merland.

Bestuurslid Zandvoort, P. W. Wels,
telefoon 2176.

Op vrijdag 17 januari 1969

20.00(8) uur
wordt in het Gemeenschapshuis,
Louis Davidsstraat, eindpunt bus,

een propaganda-avond gehouden.

Spreker: de hr. C. Eenhoorn, arts
te Bloemendaal.

Toegang vrij Toegang vrij

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044, 3045 Politie

4841 Gem eente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
2071 Horlogébedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023)-42212 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Bestaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023)-65185 Singer Naaimachines, vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem
(023)-87487 Singer naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma
4519 Diamond Shop, fa. Barber & Zn,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN 1

TER WOLBEEK BELLEN!

BIJLES frans door be-

voegd lerares. Tel. 3216.

Aang.: compl. 2-persoons
eiken SLAAPK. m. kast,

toilettafel, incl. matras en
dekens, alles i.pr.st. Prijs

ƒ 185,-. Tel. (023) 84071.

Te koop: compl. BRUYN-
ZEEL KEUKEN, in zeer
goede staat. Tel. 4373.

WONINGRUIL:
Aangeb. centrum : klein
HUISJE, bev. flinke kam.,
kelder, keuk., schuurtje,
voor- en achtertuin, vrij

achterom, 2 slp.k., douche,
overloop en bergruimte.
Gevr.: vrij HUIS met ga-
rage; minst. 3 slpk., met
douche. Br. ond. nr. 403
bur. Zandv. Courant.

ER F"Il In

Vergelijk de prijzen

NIELEN
blijft toch GOEDKOPER

1 heel kilo GEHAKT
voor slechts £%!€$

A A

met zakjes
kruiden

DONDERDAG:
1 kilo DOORREGEN OSSELAPPEN 3,85

500 gram dikke vleeskrabben . . 1,98

Varkenspoten per stuk 0,40

500 gram SPEK 1,25

1 grote ROOKWORST 0,85

FRIESE SLAGERIJ
KLEIN E KROCHT 1 - TEL. 2432 - ttikëyÜvéM
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Het ronde gevaarte aan de Tolweg, waarin vanaf 1021 tot voor enkele jaren een

voorraad gas was opgeslagen voor de vlam in het hoolctoestel of de gashaarcl, ver-

dwijnt op dit moment onder slopershanden. Na de omschakeling van stads- op aard-

gas is de gashouder overbodig geworden. Men heeft nog overwogen de romp vol mei

leidingwater te pompen om er uit te kunnen tappen bij dreigend watertekort in hei

zomerseizoen*! maar dat plan werd spoedig losgelaten. Vorig jaar heeft de gemeente

de gashouder voor de sloop verkocht.

Nog een paar welgemikte slagen met de liamer en het reuzevat is een hoop schroot.

Over enkele weken vindt men zelfs zijn plaats niet meer. Wij hebben van hei restant

een plaatje laten maken. Voor het nageslacht. Misschien dat de komende generaties.

de afbraak rubriceren onder de culturele wandaden van de mensen uit 19G9. De ver-

nieling van een uniek voorbeeld van primitieve pop-art.

Proeven met synthetisch zeewier
als bestrijdingsmiddel tegen zeebodem-erosie

In ondiepe randzeeën zoals onze Noordzee verandert het bodemprofiel

vrijwel voortdurend. Het duidelijkst is dit te zien op het strand vlak aan

zee, waar bij laag water enkele rijen zandbanken droogvallen. De vor-

men van die zandbanken, en van de tussenliggende geulen (muien en

zwinnen) wisselt eigenlijk van dag tot dag. Normaal betreft het slechts

minieme veranderingen, maar na een zware storm kan het hele patroon

van de zandbanken op een bepaald kustgedeelte totaal gewijzigd zijn.

Ook de min of meer constante zeestro-

mingen (die echter vaak van richting en
kracht veranderen) doen mee aan dit ero-

sieproces, dat allerlei nare consequenties

kan hebben. De voortdurende afkalving

van de zeebodem kan havenmonden en
vaargeulen doen dichtslibben. Zij onder-

graaft de beschermende barrières (duinen,

dijken en sluizen) van het achterland. En
bovendien bestaat het gevaar dat vitale

„levensaders" in de zeebodem (telegraaf-

kabels, pijpleidingen e.d.) blootgewoeld en
wellicht onherstelbaar beschadigd worden.

De beste bescherming tegen deze zee-

bodem-erosie biedt zeewier en andere ve-

getatie, die de kracht van de stromingen
afremmen. Maar helaas is er op een zan-

derige zeebodem meestal weinig begroei-

ing. Het alternatief is dan de aanleg van
kostbare kunstwerken zoals strekdam-
men en zinkstukken, om de afslag tot

staan te brengen.

In Denemarken, waar men ook met
deze problemen worstelt, worden sinds

enige tijd proeven genomen met kunstma-
tig zeewier, een patent van de Deense fir-

ma Robion A.S., dat vervaardigd wordt
uit plastics. Het werd, in de vorm van
lange strips, op enkele bedreigde plaatsen

in de zeebodem verankerd. En daarbij

bleek dat de erosie aanzienlijk vermin-

derde.

Het Deense kunstwier voldeed echter

niet in alle opzichten. De dunne, lichte

tentakeltjes die rechtop in het water moe-

ten staan om de kracht van de zeestro-

mingen te kunnen breken, gingen op den
duur plat liggen, waardoor hun remmen-
de werking werd verminderd. De conclu-

sie lag voor de hand: het kunstwier was
ondanks zijn geringe soortelijk gewicht

van 0,9 nog te zwaar om zich door de op-

waartse druk van het zeewater telkens

weer te kunnen oprichten.

Nieuwe experimenten met chemische
toevoegingen resulteerden in nog lichter

plasticwieren met een soortgewicht van
minimaal 0,6. Maar ook dit bleek niet af-

doende.

Ook voor

gramotoonplaten
naar:
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Betere resultaten zijn wellicht te ver-

wachten van een superlicht kunstwier, dat
thans door het plastics-laboratorium van
de Koninklijke-Shell in Delft ontwikkeld
is uit zogenoemd geschuimd polypropeen
en waarvan het soortelijk gewicht de
„droomwaarde" van slechts 0,2 bedraagt.
In samenwerking met Rijkswaterstaat en
de licentiehoudster van het Roblon-con-
cern (Nicolon n.v. te Enschede) zijn met
dit nieuwe materiaal al verscheidene klei-

ne proeven genomen op verschillende
plaatsen voor de Nederlandse kust en in

de Waddenzee, waarbij vooral de me-
thoden van leggen en verankeren bestu-
deerd worden. Deze proeven hebben aan-
getoond dat het drijfvermogen van dit

synthetische zeewier veel groter is dan
van eerder ontwikkelde soorten en dat het
daardoor zelfs rechtop in het water blijft

staan als het door aanhechting van vaste
deeltjes als plankton en kleine schelpdie-
ren verzwaard wordt. Hoopgevende resul-

taten dus, al verkeert het project nog ge-
heel in het experimentele stadium.

YERBETERING VAN
WEGKRU1SING

VONDELLAAN-VAN LENNEP-

WEG IN UITVOERING

Momenteel is de dienst van publieke wer-
ken druk in de weer een ingewikkeld pa-
troon van witte strepen te trekken op 't

wegdek van de kruising Vondellaan-Van
Lennepweg. De rechte en ronde lijnen en
de vluchtheuvels moeten het verkeer in

efficiënte en veilige banen gaan loodsen
over dit gevaarlijke kruispunt, dat reeds
menig slachtoffer heeft geëist. Men ver-
wacht over circa veertien dagen met het
werk gereed te zijn. Een belangrijk as-
pect van de nieuwe verkeersgeleiding is

dat het verkeer op de Van Lennepweg
voorrang heeft gekregen boven de Vondel-
laan.

De thans uitgevoerde verbetering van
de wegkruising is nog niet definitief en

dient als een proef te worden beschouwd.

Wanneer na een jaar mocht blijken dat

de huidige verbetering niet in alle opzich-

ten voldoet zal de zaak opnieuw worden
bekeken.

Dit is een onderdeel van het raadsbe-

sluit waarbij een krediet voor de huidige

verbetering beschikbaar werd gesteld. De
raad ging toen niet akkoord met een voor-

stel van b. en w. om 30.000 gulden voor

de kruising te voteren. Men vond het te

duur en meende dat met een minder kost-

bare uitvoering van het door p.w. ontwor-

pen verkeersplein een zelfde resultaat kan
worden bereikt.

Vervoer per luchtkussentrein
binnen tien jaar mogelijk

Het is thans nog te vroeg voor concrete

plannen over de mogelijkheid van lucht-

kussentreinen in Nederland, omdat dit

mede afhangt van de bijdrage van de

techniek aan het ruimtelijke beleid en van
het beschikbare overheidsbudget. De gro-

te snelheid van dit vervoermiddel — on-

geveer 600 km. per uur — betekent voor

Nederland, dat slechts enkele stations als

stopplaats kunnen fungeren.

Aldus drs. G. Hupkes van het Centrum
voor Vervoersplannen in Utrecht in ant-

woord op de deze week verschenen studie

„Nederland en de wereld op weg naar 't

jaar 2000". Volgens hem zal de luchtkus-

sentrein een typische lange-afstandstaak

hebben. Hij gelooft, dat binnen tien jaar

de research over de toepassing van een
dergelijk supersnel openbaar vervoermid-
del in Engeland, Frankrijk en de Verenig-

de Staten zover zal zijn gevorderd, dat

een commerciële toepassing ervan tech-

nisch uitvoerbaar is. Tegen die tijd zal

ook een storingsvrije inductiemotor zijn

ontwikkeld.

De huidige Franse prototypen, aldus
drs. Hupkes, worden door een raketmo-
tor aangedreven. Daar het luchtkussen de
trein iets boven zijn baan tilt, zal het la-

waai van de wielen op de rail komen te
vervallen. Drs. Hupkes verwacht in de
toekomst dan ook behalve snelle ook ge-
luidarme geleide vervoermiddelen.

Toch is het naar zijn mening in futuro-
logisch opzicht interessant indien in de ra-
ming voor de totale uitgaven van maat-
schappelijke voorzieningen in het jaar
2000 al ook de investeringen voor twee
„Hovertrain'Mijnen worden opgenomen.
Deze uitgaven — vanaf 1980 ruim ƒ 325
miljoen per jaar — vallen in het niet bij

de geschatte collectieve bestedingen in

2000, namelijk ƒ 87 miljard.

Samenwerkende kerken in Zandvoort

stelden nieuwe werkformule op

Als gevolg van de nauwere samenwerking der diverse kerkgenootschap-

pen in Zandvoort en na diepgaand overleg tussen de voorgangers dier

kerken, is de enigszins vage en te algemene benaming — daterend van
1962 — „Oecumenisch Contact der kerken" vervangen door „Lokale
Raad van Kerken te Zandvoort". Tegelijk met deze naamsverandering
heeft de Raad der Kerken een nieuwe werkformule opgesteld, waaraan
wij het volgende ontlenen:

De Kerken van Zandvoort zijn zich be-
wust in de wereld een drievoudige op-
dracht te hebben, n.1. die van herderlijke
zorg, van dienstbaarheid aan deze wereld
en van getuigenis in deze wereld. In deze
opdracht zijn de kerken alle betrokken in
de doelstelling van Jezus Christus; het
heil van déze wereld. In deze werkformu-
le vinul mon ook het geloof en de kracht
om met elkaar te zoeken naar eenheid.
Deze gezamenlijke opdracht legt de ker-
ken de verplichting op tot gesprek, ook
daar waar zij zich in geweten verplicht
voelen een eigen weg te moeten gaan.

Bijeenkomsten voor alle christenen
van straat /toijk
De invloed van de nieuwe werkwijze en
de nieuwe aanpak van de problemaliek
der verdeeldheid zal — naar de Raad der
Kerken zich voorstelt — doorwerken op
de gewone man in de kerk. In dit verband
worden christenen van een bepaalde
straat, c.q. wijk uitgenodigd met elkaar
te discussiëren, om vooroordelen uit de
weg te ruimen en misverstanden uit te

praten. Alleen in deze geest van „hel el-

kaar vinden" zal men de handen ineen
kunnen slaan om gezamenlijk aan het
werk te gaan, om samen de weg naar
eenheid doelbewust te gaan. Op 30 janua-
ri a.s. zal een eerste bijeenkomst van een
straat plaats vinden. De betrokkenen heb-
ben inmiddels een uitnodiging tot deze
bijeenkomst, waarin tevens informatie
wordt verstrekt over wat gedaan moet
worden, ontvangen. De initiatiefnemers
tot deze bijeenkomsten stellen zich voor
het antwoord op deze uitnodiging persoon-
lijk af te halen. *

Maandelijks gebedsuur
en Schri] tonderzoek
Een tweede nieuw plan van de raad der
Kerken van Zandvoort is ea.,i niaaiidviijk*,

terugkerend bezinningsuur met schriftle-

zing, meditatie door een der kerkelijke
voorgangers en samenzang. Er zal een

Ook voor

gramotoonplaten
naar
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BURGERLIJKE STAND
. 10 januari 1969—16 januari 1969

Geboren: Wander Romano, z.v. J. C.

Halderman en F. Meijer.

Overleden: Margaretha Maria van der
Meij, oud 82 jaar, gehuwd geweest met
P. Zegwaard; Cornelis Antoon van der
Sloot, oud 64 jaar, gehuwd geweest met
G. W. M. Würdemann.

Ondertrouwd: Frederik Boeré en Pa-
tricia Olivia Silvia Dümpel; Gabriele
Giangiulio en Constance Pauline Troost;
Victor Alfred Flandeis en Theresia Maria
Vreeburg.

Geboren buiten de gemeente: Nicole
Antoinette, d.v. P. van Grondelle en K. B.
Brink; Frank Johannes Martinus, z.v. F.
Drop en C. Bulk; Alexander Christian,
z.v. T. B. Boon en J. M. M. Versteege.

Overleden builen de gemeente: Adriana
van Oosterhout, oud 71 jaar, gehuwd met
A. C. van Dijk.

ELFTALCOMMISSIE ZVM
AFGETREDEN
NA ONENIGHEID
MET BESTUUR
Onenigheid tussen het bestuur van ZVM
en de leden van de elftalcommissic van
de vereniging over strafmaatregelen te-

gen spelers uit 't eerste elftal heeft er toe
geleid, dat bijna alle leden van de com-
missie hun mandaat ter beschikking heb-
ben gesteld. Om in de vacatures te voor-
zien heeft het ZVM-bestuur op maandag
10 februari a.s. een buitengewone alge-

mene ledenvergadering uitgeschreven. De
bijeenkomst zal worden gehouden in de
•tantine van het verenigingsgebouw aan
de Vondellaan.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

jan.



Wensen van badgasten in beeld

De hier in tekening gebrachte wen-

sen en verlangens van de vakantie-

gangers zijn ontleend aan de uitslag

van de enquête, die vorig jaar zo-

mer door de gemeente onder de be-

zoekers werd gehouden. Zandvoort

werd door de badgasten geprezen,

maar zij hadden ook kritiek en een

vracht wensen:

Meer speelgelegnnheid voor kinderen

Ruime parkeergelegenheid

Minder hoge prijzen Meer dansgelegenheden

Minder bekeuringen Betaalbare, gezellige ontspanningslokalen Schone straten en pleinen
Weren van onestetische

gestalten
Een nudistenstrand

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
Programma zaterdag 18 januari:

Zandv.m.—J. Hercules 14.30 u.

3 Kenn.land 4—Zandv.m. 2 14.45 u.

30 Zandv.m. 3—SMS 4 14.30 u.

3S Zandv.m. 4—Odin 8 14.30 u.

Adspiranten

:

50 HFC a—Zandv.m. a 14 u.

61 v. Nispen a—Zandv.m. b 14.30 u.

98 SHS a—Zandv.m. f 15.15 u.

101 Zandv.m. g—DIO a 15.15 u.

Pupillen A:
177 Zandv.m. a—HBC a 11 u.

194 EDO b—Zandv.m. b 11 u.

201 RCH c—Zandv.m. c 11 u.

202 Zandv.m. d—EDO d 11 u.

203 Zandv.m. e—EDO c 11 u.

Pupillen B:
230 DIO b—Zandv.m. d Uu.
234 RCH c—Zandv.m. e 11 u.

Programma zondag 19 januari:
DEM—Zandv.m. 14.30 u.

Zandv.m. 2—Vitesse '22 2 14.30 u.

25 EDO 4—Zandv.m. 4 9.45 u.

35 Kinheim 3—Zandv.m. 5 9.45 u.

37 ADO '20 4—Zandv.m. 6 12 u.

50 Kennemers 6—Zandv.m. 7 9.45 u.

60 Zandv.m. 8—v. Nispen 3 12.30 u.

99 Zandv.m. 9

—

VI. Vogels 4 9.45 u.

120 SHS 5—Zandv.m. 10 12.30 u.

147 Zandv.m. 12—Sp.vogels 7 9.45 u.

Junioren:
155 DEM a—Zandv.m. a 12 u.

174 Zandv.m. b—Alliance a 12.30 u.

177 Zandv.m. c—Schoten b 9.45 u.

180 DIOS a—Zandv.m. d 12 u.

Samenstelling Zandvoortmeeuwen 1:

In de voor a.s. zondag vastgestelde ont-

moeting DEM-Zandvoortmeeuwen, treedt

laatstgenoemd elftal in de navolgende
samenstelling in het veld:

A. ter Wolbeek, L. J. Sluijter, L. Nanai,
S. Stobbclaar, H. C. Kreuger, L. Lock, J.

F. Kramer, J. F. Paap, J. Koper, J. Hout-
kamp en Ar. Stobbelaar.
De reserves zijn: H. Bos, A. J. Koper, M.
C. Koper en E. Stobbelaar.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen afgelopen weekend:
Adspiranten:
TZB a—Bloemendaal b 0—5
Kcnnemerland d—TZB b 0—2
TZB c—Kennemerland e 11—

Senioren:
Ripperda 5—TZB 2 2—5
TZB 3—Bloemendaal 7 11—0
HFC 15—TZB 6 3—

S

Programma zaterdag 78 januari:
Adspiranten:
132 TZB c—HFC h 14 u.

Pupillen:

Zandvoortse Hockeyclub „Z.H.C."
Programma zaterdag 18 januari:
Meisjes junioren:
BDHC ld—Zandvoort 2A 14 u.

Jongens junioren:
AlÜance IA—Zandvoort IA 14 u.

Programma zondag 19 januari:
Dames senioren:
Zandvoort I—MRHC I 12 u.

Zandvoort II—MRHC II 14 u.

Zandvoort III—MRHC III 12 u.

Sarto II—Zandvoort IV 14 u.

Heren senioren:
Zandvoort I—MRHC I 14 u.

Zandvoort II—MRHC II 14 u.

Zandvoort III—MRHC III 12 u.

Sarto II—Zandvoort IV 14 u.

182 EHS a—TZB a



FAMILIEBERICHTEN

Tot onze grote droefheid is heden,
ten gevolge van een noodlottig on-
geval, van ons heengegaan

Cornelis Aart van Fraassen
in leven arts te Laag-Keppel

Uit aller naam:
A. van Fraassen-Bleesing

Laag-Keppel, 15 januari 1969
Rijksweg 78

De begrafenis zal plaatsvinden op
zaterdag 18 januari 's middags om
2 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Hoog-Keppel.

Liever geen bezoek en geen bloemen

!

Na ons drie jaar geluk te hebben
gegeven, heeft God tot Zich geroe-

pen, onze lieverd

KIKI
Familie ter Veer-Lenoir

Zandvoort, 14 januari 1969
Boulevard Paulus Loot 103

De Eucharistieviering en begrafenis
heeft heden, vrijdagmiddag 14.30

uur, plaats gehad op de R.K. Be-
graafplaats te Zandvoort.

OOSIENMJK-DIHTSINID

185:

30-11-12-14-l^daagse vakantiereizen
per comfortabele touringcar

(airconditioned I)

logies, ontbijt, warme maaltijd in leuk hotel

....en dat in het

hoogseizoen va.
* voorseizoen extra voordelig I

VRAAG kleurenfolder met fijne

en voordelige vakanties naar
Italië, Spanje, Oostenrijk, Duitsland

bij Internationale Reisorganisatie

DIRK VAN DEN BROEK
D-TOURSN.V.

Amsterdam- Bilderdiikslr.126- tel.122758
A'dam Osdorp -Tussenmeer 1

Rotterdam-GJ.Mulderstr.6-tel.231300

Stichting voor huishoudelijke-

en gezinsvoorlichting

Zandvoort

U kunt zich nog opgeven voor de
volgende cursussen, te houden op:

MAANDAGMIDDAG

:

Naaien
12 lessen.

MAANDAGAVOND:
Bloemschikken, planten ver-

zorgen
8 lessen.

DINSDAGMIDDAG:
Van top tot teen verzorgd
5 lessen.

DINSDAGMIDDAG:
Gast en gastvrouw
4 lessen.

DONDERDAGAVOND
Kleine karweitjes in huis
8 lessen.

DONDERDAGOCHTEND
OF VRIJDAGAVOND
Hoedencursus
8 lessen.

VRIJDAGMIDDAG:
Stof versieren
8 lessen.

VRIJDAGAVOND:
Koken, doe het eens anders
8 lessen.

ZATERDAGOCHTEND

:

Tuinieren
4 lessen.

Datum van aanvang wordt bij op-
gave bekend gemaakt. Cursusgeld:
ƒ 2,— per les, exclusief materialen
en ingrediënten.
Geeft u zich, om. teleurstelling te

voorkomen, zo snel mogelijk op bij

de leidster: mevr. F. C. Wendrich-
Brouwer, Oranjestraat 18, tel. 3436.

WIJ
RUIMEN

OP!

't INTERIEUR

Stationsplein 13-15

Telef. 02507-3396

In ons ziekenhuis zijn nog enige plaatsen be-

schikbaar voor:

Dames met interesse
in huishoudelijke
werkzaamheden

Deze bestaan uit huishoudelijke bezigheden op
de kamers en zalen der patiënten, terwijl ook de
afdelingskeukens nog hulp kunnen gebruiken.

Het Marinehospitaal is een klein algemeen zie-

kenhuis met opname van burgerpatiënten.

U werkt per dag 8-3/4 uur; terwijl ook dames
voor gedeeltelijke dagtaak (22 uur per week)

'

welkom zijn; salaris is volgens Rijksregeling
met onregelmatigheidstoeslag en opname in het
algemeen burgerlijk pensioenfonds.

Het Hoofd Huishoudelijke dienst is gaarne be-

reid U nadere inlichtingen te geven.
Belt U haar eens op: U kunt haar elke werkdag
bereiken tussen 9 en 16 uur, onder nr. 023-17460,

toestel 26.

j
FAMILIEDRUKWERK

GERTENBACHS DRUKKERIJ

( Achterweg 1 Telef. 2135

Aangeb.: laatste restanten
TAPIJTTEGELS met 30%
korting. Laatste gehaakte
SPREIEN wit ƒ 23,-, groen
en blauw ƒ 24,75.

MATRASSEN, nog enkele
stuks van ƒ 24,50.

Nog enkele mach. Smyrna
KLEEDJES en LOPERS.
Wij gaan door m. 15% kor-
ting op TAPIJTTEGELS,
alle VLOERBEDEKKIN-
GEN, GORDIJNEN, BED-
DEN, enz. Vinkenstr. 30,

telefoon 5383.

Van Kessel

VOOR PIANO'S
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem. Tel. 21036.

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

Nieuwe
hoedencursus

aanv. begin febr. Grens
Haarlem/Aerdenhout.
Telefoon (023) 43012.

Herv. Zondagschool
Hierbij willen wij allen be-

danken die aan het welsla-

gen van onze kerstkollek-
te hebben meegewerkt.

Het bestuur
De leiding.

* VERVOLG- EN LOSSE LESSEN:

f7.50 * FONKELNIEUWE V.W'ss|c

ZANDVOORT:
Oosterparkstr. 41, tel. 3660

DE GROOTSTE COMBINATIE ...

VAN AUTORIJSCHOOLHOUDERS
IN NEDERLAND

/.DE CENTRALE"

CORRESPONDENT
FRANS, DUITS en EN-
GELS heeft nog vrije tijd

beschikbaar. Billijk tarief.

Br. nr. 401 bur. Zandv.
Courant.

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 15079.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

In 1 uur gereed

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)

15634 - Haarlem

QUICK SERVICE
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Reparaties, poetsen en
wassen, ook op zaterdag.
Banden tot . 30% korting.

OPRUIMING!
Véle restanten
voor de halve prijs

Overjassen, autocoats
en jekkers

20% fot 30°|o korfing

Costuums, pantalons,
colberts en regenjass.

101. KORTING

&&4C-V4-
SPECIAALZAAK V0DR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEU3136

aiócn Cfcince

daar slaagt U!

Kostverlorénstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Abonneert u op de Zandvoortse Couraut

GEMEENTE ZANDVOORT
SEIZOENVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
roepen voor het badseizoen. 1969 gegadigden —
uitsluitend inwoners dei- gemeente Zandvoort —
op voor:

1. een vergunning voor het venten ol' het
aanbieden van diensten

:

a. op het strand;
b. in het dorp;

2. een vergunning voor hel innemen van
standplaatsen o.ru voor de verkoop van
haring, ijs, enz.;

3. een vergunning tot het exploiteren van
één of meer parkeerterreinen.

Gegadigden dienen hun aanvrage uiterlijk

1 februari 1969 ten raadhuizc to hebben inge-
diend. Aanvraagformulieren zijn aldaar ver-

krijgbaar. Aanvragen, die na bovenvermelde da-

tum binnenkomen of die niet op de daarvoor be-

stemde formulieren zijn gesteld, worden niet in

behandeling genomen.

Nadere inlichtingen kunnen ter secretarie, afd.

algemene zaken; (raadhuis, kamer 4) worden
verkregen.

Zandvoort, 15 januari 1969

Burgemeester en wethouders
voornoemd, de burgemeester,
A. NAWIJN

De .secretaris, wnd.,
J. HOOGENDOORN

KINDERHUIS „GROOT KIJKDUIN"
Dr. SM1TSTRAAT 7 — TELEFOON 2697

vraagt voor tijdelijk: een NAAISTER
(enkele dagen per week).

ASSISTENTE v.d. keuken en huish.
(intern)

WERKSTER voor de zaterdagmorgen.

ASSISTENTE voor de naaikamer
Sollicitaties schriftelijk aan de direktic.

GEVRAAGD:

net winkelmeisje
HOYNG'S GESCHENKENHUIS
RAADHUISPLEIN 3 - TELEFOON 2004

^APÏfWR

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. CL A. GERKESTRAAT 40 id.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

Modehuis S. Piller
Kerkstraat 4 - Telefoon 3397

BaBansoppuiming BaEansopruiming

Wij slaan de prijzen radicaal kapot! Hoe wij voor deze waanzinnige prij-

zen kunnen verkopen is ons geheim, maar U kunt profiteren als nooit

tevoren. U weet niet wat U ziet!

Profiteert! Profiteert!

Losse collen



^ Elke iijnproever prefereert: LEFFERTS Wijlteil eit gedlStillee*d ! ZEESTRAAT 44- TELEFOON 2254

OPRUIMING
1 persoons LAKEN, 150x240 NU
LAKENSET, 1 persoons NU
TUFTON KLEEDJE, (50x100 NU
TAFELKLEED, rond NU
1 persoons DEKEN NU
100'/r wollen Zaalbeig DEKEN, 150x220

NU
100 '/ wollen Van Wijk DEKEN, 150x220

NU
2 persoons cretonnen SPREJ
2 persoons Perion SPREI
2 persoons Velours SPREI
D1VANBED, 80x190
LEDIKANT, 80x190
STAPELBED, 80x190
Pullman POLYETHERMATRAS, 90x190,

v.m 169,— NU 1

Ubica POLYETHERMATRAS, 80x190,
van 89,— NU

Olga POLYETHERMATRAS, 120x190,
van 109,— NU

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
HALTESTRAAT 21 - - TELEFOON 2119

V£§»HC&5 Mary Borst
Gediplomeerd

schoonheids-

specialiste

Gezichtsbehandeling,

lichaamsmassage

en manicure

BREDERODESTRAAT 134

Telefoon 3328

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telcf. 20085

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

o**
ö&

Schilders-

bedrijf

Telefoon 2638

•&*!

ruimt laatste paren op!

Nog slechts enige dagen en dan

moeten wij afscheid nemen van ons

filiaal Kerkplein

De laatste dagen,
vanaf zaterdag 18 januari

50
op alle

Badpakken en bikini's

Pantalons en shorts

Damestruien en bonneterie

Annoracks, sporthemden en confectie

Ook alle nieuwe draion

kleuter- en kindertruien

en pullovers

voor HALVE PRIJZEN

Kom kijken, passen en kopen

NU 50°| o K0RTING

KERKPLEIN 8

Visitekaartjes
Gertenbachs Drukkerij

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANT!

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg-Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over-
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 10117.

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-
rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRIN
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Voor al uw reparaties

E. v.d. BERG
Metaal-lasbedrijf

Burgem. van Alphenstraat
Telefoon 2772

Zaterdags geopend

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Opeis en V.W., all-risks

verzekerd. /

BROMFIETS
alle onderdelen. Schagchel-
straat 6-21, Haarlem.
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Extra aanbevolen bij:

Slagerij

BURGER
HALTESTRAAT 3

__ XOU gram Fijne riblappen

|j 500 gram borstlappen
Il 500 gram malse rosbief
ij 750 gram kalfslappen

MAGER 5,38
2,58

4,78

5,88

Hl
Hl

GROOT BLIK

Erwtensoep

0,98

5 HEERLIJKE
KROKETTEN

0,89

10

Bitterballen

0,62

WEEKEND-RECLAME
100 gr. HAM en

100 gr. BOTERHAMWORST J QQ
500 gr. LAMSLAPPEN 2.10
500 gr. LAMSBOUTLAPPEN 3,25
500 gr. LAMSKARBONADE 2.25
300 gr. LAMSHACHÉ 1.20

500 gr. HACHÉ-VLEES 2,25
500 gr. BRAADWORST 2,75
500 gr. magere RUNDLAPPEN 3,79
500 gr. doorr. VARKENSLAPPEN 2,20
500 gr. KALFSLAPPEN 3,98
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DINSDAG
750 gr. pracht

RUNDERLAPPEN

3.48

WOENSDAG
500 gram heerlijk
VLEESGEHAKT 1,48

3 slavinken 0,99
3 frikandellen 0,99
3 hamburgers 0,99

DONDERDAG
0,69

1,48

3,98

250 gram
RAUWE LEVER
250 gram
BIEF-TARTAAR
1 kilo doorregen
RUNDLAPPEN

150 gr. pekelvlees 0,69

150 gr. lever 0,99

150 gr. leverkaas 0,85

150 gr. gebr. gehakt ... 0,59

150 gr. boterh.worst 0,74
150 gr. saks 0,69
150 gr. achterham 1,49
150 gr. gebr. rosbief 1,49

150 gr. gebr. frikando ... 1,49
150 gr. osseworst 0,93
150 gr. cervelaatworst ... 0,93
150 gr. boerenworst 0,93

LEUKE AANBIEDING,

KLEINE WORSTJES:

Leverworst

Saks

Hausmacher
Theeworst
Gehookte worst

per stuk

0,89
Blijven

in uw koelkast

weken vers.'!
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DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

telefoon 5600.
J. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499

WIJKZUSTER:
Zaterdag 18 en zondag 19 januari:

Zr. S. Molenaar-de Wilde, Haarlemmer-
straat 88, telefoon 5769.

APOTHEEK:
18—24 januari:

Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71 h
Telefoon 3073.
Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon
(023) 11990.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 19 januari:
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru (Bediening
H. Doop).

M'ijkgebouw Nooril:
10.30 uur: ds. L. A. CannegioLer van
Haarlem.

Jeut/dkapel:
De heer A. L. Moll.

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat ' 15

Zondag 19 januari:
10.30 uur: ds. C. J. van Rooycn (n.h.)

van Groet.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15

Zondag 19 januari:
10 uur: ds. J. C. W. van 't Hoff van
Haarlem.
19 uur: ds. J. de Waard.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht
H.H. Missen op zaterdag 19.30 uur.
Zondag: 9.30 en 11.30 uur.

In de week: iedere avond 19.30 uur;
dinsdags t.m. zaterdags om 9 uur.

Bijkerk-Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

Donderdag 19.30 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 3 uur samenkomst in
„Pniël", Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3

Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN,' Paradijsweg 16
Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreldng.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 19 januari:
9.45—10.00 uur, Hilv. I: Contact tussen
rooms katholieken en humanisten (III).

Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en
onroerend goed

Komt U ook VRIJDAGAVOND
in Café-Restaurant

,De Kousepael'

mosselen eten?
O.a. gekookte, gebak-
ken, a la Maison mos-
selen, enz.

Uitnemende keuken.

Vriendelijke attente
bediening.

•C. G. Bluijs Jr, Haltestr. 25, tel. 2567
Iedere vrijdag verse aanvoer!

.De Kousepael"

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

te koop
voor toekomstige zelfbewoning in de Ko-
ningstraat te Zandvoort. Indeling huis
parterre: woonk., slaapk., gang, keuken,
toilet; etage: twee slaapk. en ruime over-
loop. Koopsom ƒ 16.000,—

.

Nadere inlichtingen: Mak. H. W. Coster,
Burg. Engelbertsstraat 11 te Zandvoort,
telefoon 5531.
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Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Postbus 23, telefoon 2135.

Oud huisje hoek Smedestraat-Swaluëstraat
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JAARVERGADERING
DUYSTERGHAST
Maandag 27 januari a.s. belegt het be-

stuur van soqiëteit „Duysterghast" de al-

gemene ledenvergadering 1969. Door het

bedanken van de heren E. H. C. Jongsma
en L. A. M. M. van Duivenboden zal het

bestuur met twee leden moeten worden
aangevuld, Aan de orde komen verder de

voorbereiding en uitvoering de carnavals-

viering, de inrichting van het onderkomen
van de sociëteit en een wijziging in het

huishoudelijk reglement.

LES IN THEORIE
De R.K.S.V. „The Zandvoort Boys" orga-

niseert woensdag 22 januari in het club-

huis van het Kennemer Sportpark voor

de pupillen, adspiranten en junioren een

theorie-avond.

ZANDVOORTSE BRIDGE CLUB
Na de tweede wedstrijd van de derde com-

petitie is de stand in de A-lijn als volgt:

1. Notterman-Stor, 113.43% en 2. Jong-

bloed-Schutte, 108.33%.

In de B-lijn leidt het koppel Vulsma-

Roelfsema met 117.88% en 2. Reijer-de

Wit met 114.06%.

In de C-lijn is de stand: 1. mevr. v.d.

Lit-de Goede, 128.48% en 2. fam. Dousi

met 110.60%.

SPELAVOND
De personeelsvereniging van ambtenaren

houdt op vrijdag 31 januari in Zomerlust

aan de Kosterstraat een spel- en kwis-

avond.

KJC-KLAVERJASTOURNOOI
Het door KJC Noord georganiseerde kla-

verjastournooi is nog in volle gang. Na
de 8e wedstrijd, die verleden week werd
gespeeld, ziet de volgorde van de deelne-

mende groepen er als volgt uit:

1. TZB B met 12 pnt; 2. N. Noord met
10 pnt.; 3. Z 25 met 8 pnt.; 4. Noord A
met 8 pnt.; 5. Postillon met 8 pnt.; 6*.

Noord B met 8 pnt.; 7. Goksters met 6

pnt. en 8. TZB A met 4 pnt.
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Dit is een der (ten dode opgeschreven?)
rustieke perceeltjes in het „oude dorp", de
zgn. Noordbuurt, waarover gisteravond in

het Gemeenschapshuis een openbare dis-

cussie tussen het college van b. en w. en
de burgerij van Zandvoort plaats vond.
Zoals men weet, heeft het gemeentebe-
stuur een bestemmingsplan-Noordbuurt
opgesteld, hetwelk in feite een tamelijk

rigoreuze sanering van de oude dorpskern
inhoudt. De voorbereiding hiervan eist een
juist inzicht in de te volgen procedure
met betrekking tot de belangen van de in-

gezetenen, die bij deze sanering betrok-

ken zijn. De idee om over zaken van zulk

een ingrijpende aard een „openbaar
spreekuur" te houden is een pluspunt in

deze tijd, waarin het verlangen naar open-
heid steeds nadrukkelijk naar voren
wordt gebracht.

Zandvo.orts bevolking heeft ingezien dat
het hier gaat om een uitermate belang-
rijke zaak. Ruim 120 bewoners, voor het

grote merendeel bewoners van panden in

het saneringsgebied, gaven blijk van hun
belangstelling en talrijke vragen werden— na een korte inleiding door de burge-
meester, de heer A. Nawijn — op het col-

lege afgevuurd. Dat de vaak zeer konkre-
te vragen lang niet altijd op even kon-
krete wijze werden beantwoord, moet o.i.

worden toegeschreven aan een zekere 'on-

wennigheid' van het dagelijks bestuur der

gemeente, dat in de toekomst zich hope-
lijk wat ongedwongener en als 't kan nóg
openhartiger opstelt in deze voor Zand-
voortse begrippen nieuwe ' 'confrontatie-

politiek'!

Hel gebied, waarop genoemd bestem-
mingsplan betrekking heeft, wordt be-

grensd door het Gasthuisplein, Kruis-
straat, Prinsenhofstraat, Swaluëstraat, de
achterzijde van de percelen aan de Halte-
straat (westzijde dus) en de Kleine
Krocht. In dit terrein liggen verschillende
oude perceeltjes en rustieke hoekjes,

waarvan met name talrijke oudere inge-

zetenen node afstand zullen doen. Dit ge-

luid klonk ook enkele malen tijdens de ge-

animeerde discussies. Wat wij er wel van
begrepen hebben is dat b. en w. zich niet

ontveinzen dat het bestemmingsplan, zo-

als het er nu ligt en op goedkeuring van
de gemeenteraad wacht, zeker niet op al-

le punten behoud van folkloristisch

schoon garandeert.

Wij komen a.s. vrijdag uitvoeriger op
de openbare discussie van gisteravond
terug. H.W.

Zelfstandige intellectuelen
verdienen het meest

Beoefenaars van intellectuele beroepen verdienen gemiddeld het meest

als zelfstandige. Van de gesalarieerden verdienen degenen die werkzaam

zijn in het bedrijfsleven weer meer dan diegenen, die in overheidsdienst

zijn.

Dit blijkt uit een in 1956 uitgevoerd on-

derzoek van de Federatie Organisatie In-

tellectuele Beroepen (FOIB), waarvan de
resultaten onlangs bekend zijn gemaakt.
Voor dit onderzoek werd aan ruim 6000
bij de FOIB aangesloten beroepsbeoefena-
ren een enquête formulier toegestuurd.

Het onderzoek sluit aan bij een soortge-
lijke enquête uit 1961 naar de maatschap-
pelijke en sociaal-economische positie van
de intellectuele beroepsbevolking.

Uit een vergelijking van de resultaten

van de onderzoekingen van 1961 en 1966
blijkt overigens dat de verschillen in sala-

riëring bij overheid en bedrijfsleven klei-

ner zijn geworden. In die periode steeg
het salaris van intellectuelen onder de
dertig jaar bij de overheid met 84 procent
tot ruim ƒ 16.000, bij degenen van 60 jaar
en ouder met 92 procent tot ruim ƒ 33.000.

Bij het bedrijfsleven stegen de inko-

mens in deze beide groepen respectievelijk

met 47 procent tot bijna ƒ 18.000 en met
72 procent tot ruim ƒ 34.000. Bij het be-

drijfsleven ligt de top van het inkomen
echter vroeger, namelijk tussen de 50 en
60 jaar.

In beide categorieën, overheid en be-

drijfsleven is de invloed van de denivelle-

ring van de inkomens in de hogere func-

ties (tengevolge van de zgn. „Toxopeus-
ronden") merkbaar. De stijging van df
salarissen bij deze hogere functionarisseri

is sterk afhankelijk van leeftijd, in tegen-
stelling tot de groep van de zelfstandigen.

Vergelijking van de uitkomsten van de
enquêtes in 1961 en 1966 geeft tevens een
inzicht in het gemiddelde carrièreverloop
van de functionarissen bij overheid en be-

drijfsleven. Hun salaris bleek bij de over-
heid in deze periode in de groepen onder
de veertig met meer dan 125 procent te

zijn gestegen. Veertig procent daarvan
resulteerde uit promoties inclusief perio-

dieke verhogingen, de rest uit „normale"
salarisstijgingen. Na het veertigste levens-

jaar is de betekenis van promoties nog
maar gering. Het bedrijfsleven vertoont
een overeenkomstig beeld, zij het dat de
stijging daar wat minder spectaculair is.

Zelfstandigen en gesalarieerden blijken

even vaak bezoldigde nevenfuncties te

vervullen (rond 33 procent). Iets meer
dan de helft van hen geniet hieruit een

neveninkomen van meer dan ƒ 2000 per
jaar. Eénvijfde heeft drie of meer neven-
functies. Bij de gesalarieerden bestaan de
nevenfuncties voornamelijk uit het geven
van onderwijs, publicistische arbeid en
het geven van adviezen. Bij de zelfstandi-

gen komt de functie van commissaris van
een NV veelvuldiger voor. Deze laatsten

oefenen echter daarnaast, vaker dan do
gesalarieerden, onbezoldigde nevenfunc-
ties uit.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044, 3045 Politie

1841 Gemeente-secretarie
2071 Borlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) -42212 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,fiinko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023) -65185 Singer Naaimachines, vert
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023)-87487 Singer naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma
4519 Diamond Shop, fa. Barber & Zn,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN t '

TER WOLBEEK BELLEN!

Doorloper

1



Omroepers
Zandvoort-Zuid

gom. WONING gcvr. of
gedeelte, voor 4 peis. voor
juli. Br. ond. nr. 604 bur.

Zandv. Courant.

Jong a.s. echtpaar zonder
Kinderen zoekt pei manen-
te WOONRUIMTE. Er.
ond. nr. 603 bur. Zandv.
Courant.

Gem. WONING of godeelt.

gevr. voor 3 pers. v. juli.

Br. ond. nr. 606 bur. Znnd-
voortso Courant.

Nette jongeman (25 jaar)

zoekt gemeubil. KAMER.
Telefoon 4618.

Gevr. : gemeub. WONING,
(parterre) voor 4 pers. v.

juli. Bi', ond. nr. 605 bur.

Zandv. Courant.

COBI BEEK-MEISNER

schoonheidsspecialiste
W. Draijerslr. 3, tel. 3412

Uw adres voor blijvende

ontliaring.

De schoonheidssalon

voor iedereen

Wij zoeken voor onze jon-

ge herdershond een goed
tehuis. Hij is 7 weken. Van
Dongen, Tolweg 20, telef.

2250.

Aangeb.: z.g.a.n. Siegler
HETELUCHTKACHEL
met thermostaat voor gro-

te ruimte, ƒ 300,-, tel. 4453

VERLOREN:
donkerbl. portemonnaie,
van Westerparkstr. tot v.

Speijkstr. 18. J. Koper, v.

Speijkstraat 18.

Gehandicapte jongen (41

jaar) zoekt kennismaking.
Br. ond. nr. 601 bur. Zand-
voortse Courant.

WERKSTER gcvr. 1 ocht.

p.w. Mevr. Eizema, Frans
Zwaanstr. 34, tel. 3400.

Mevr. Antonides vraagt v.

dinsdag- en vrijdagochtend
flinke WERKSTER, ƒ 5,-

p.u. Burg. Engelbertsstr.
4, teleloon 2284.

Nette WERKSTER uit

Haarlem b.z.a. v.d. oclit-

uren. Br. ond. nr. 602 bur.
Zandv. Courant.

Vriendelijke HULP gevr.
1 midd. p.w., ƒ 4,- per uur.
Nieuw huis, telefoon 4999.

Te koop: VAUXHALL
Victor de Luxe, met prima
kachel, trekhaak, enz.

Burg. v, Alphenstraal 7,

telefoon 5299.

Half-vrijstaand

woonhuis
a.d. Oosterparkstraat te

koop aangeb. Direkt leeg

te aanv. Bevat: woonkam.,
kouk., met bijkeuk., w.c.

en kelder, 3 slaapkamers.
Vraagprijs: ƒ 55.000,—.
Jnl.: Mak. S. Altema Sc Zn.
Hogcweg 01-66, tel. 2715.

Kennismaking-huwelijk

Beproef eens uw nieuw
levensgeluk bij Peter van
Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich, West-
Duitsland, algemeen bekend
bij PERS, RADIO en TE-
LEVISIE.
Iedere aanvrager ontvangt
BINNEN DRIE DAGEN 6

FOTO'S met omschrijving,
voor een eerste keuze, in-

dien bij Uw aanvraag leef-

tijd en beroep vermeld is.

Na inschrijving volgt dan
ons met zoveel sukses be-

proefde persoonlijk kon-
takt.

INDIEN BINNEN EEN
JAAR GEEN SUKSES,
GELD TERUG; dus hoge
inschrijfkosten vormen
GEEN RISIKOü

Extra verdiensten!
U kunt veel winst maken met de verkoop van Ola-ljs.

Wij bieden u • hoge winstmarge • goede service •

uitgebreid assortiment • goede reclamesteun.

Voor een aantal wederverkopers hebben wij diepvries-

conservators op zeer gunstige voor-
waarden. Interesse om in 1969 ijs te

gaan verkopen?

Bel dan nog heden Iglo 030 - 35641
(Heer Rodenburg) of schrijf naar Iglo

N.V , Nijenoord la, Utrecht.

AARERE
Vergelijk de prijzen

NIELE
blijft toch GOEDKOPER

1 heel kilo GEHAKT
2QQ met zakjes
v/O kruiden

DONDERDAG:
1 kilo DOORREGEN OSSELAPPEN 3,85

500 gram dikke vleeskrabben . . 1,98

Varkenspoten per stuk 0,40

500 gram SPEK 1,25

1 grote ROOKWORST 0,85
M*l^«"^'aiM*li^0^^"^^^ *^^^0***^*to^^^^^*M

MET SPOED GEVRAAGD:

WINKELMEISJE
5-daagse werkweek - Hoog loon.

FRIESE SLAGERIJ
KLEINE KROCHT 1 - TEL. 2432 - ZANDVOORT

voor rondde tafel gesprek tussen b. en w. en de raad

U weet allen, vrienden, dat het de laatste
tijd niet zo botert in de raad. Er zijn di-
verse spanningen tussen het college van
b. en w. enerzijds en de raadsfracties an-
derzijds, terwijl beide genoemde partijen
onderling ook nog vaak in gebreke blijven
de juiste toon aan te slaan. Noem het
communicatiestoornissen of een falende
confrontatiepolitiek, dat is van minder be-
lang. Een feit is, dat men er iets aan wil
gaan doen, men is bereid — zoals dat
heet — rond de tafel te gaan zitten en
er uitvoerig over te praten. U begrijpt,
hoe openhartig de partijen ook zijn, dat
de behandeling van deze tere zaak achter
gesloten deuren moest plaatsvinden.

Dat ik nochtans de hand heb kunnen
leggen op een tamelijk betrouwbaar ver-
slag van de eerste besprekingen, is een
louter toeval, waar ik op deze plaats niet
verder op zal ingaan. Laat het u voldoen-
de zijn dat de Zandvoortse Courant er
weer bij was

!

Men wilde spijkers met koppen slaan
en oiu het beide kampen gemakkelijk te
maken, werd door een eerder ingestelde
commissie van voorbereiding (wijze man-
nen, die hun sporen verdienden op ge-
meentelijk beleidsterrein) een neutrale
plaats aangewezen. Die plaats zal ik u
niet noemen, want anders zouden souve-
nirjagers — enthousiast als ze zijn! —
het gebouw tot de grond toe slopen.

Aanwezig waren: Het voltallige college
van b. en w. en de raadsleden mevr. HU-
GENHOLTZ (vvd), ZOET (pvda), GO-
SEN (ar), WELS (bp) en namens de op-
positie v.d. WERFF (chu), DUKKERS
(kvp), KOK (azb) en JANSSENS (de an-
dere helft van de bp).
Om het eerste ijs te doen breken had

de commissie van wijze mannen do burge-
meester aangewezen als algemeen presi-
dent van de vergadering. De heer NA-
WIJN hield een uitermate korte inlei-

dingsspeoch:

'Mevrouw, mijne heren, als de tekenen
niet bedriegen staan wij aan de voordag
van een belangrijke beslissing. Wij zullen
elkaar namelijk vinden!' (Interruptie van
V.d. WERFF: ,U hoeft anders niet lang te

zoeken, hier ben ik!') Burgemeester Na-
wijn vervolgde: 'Nee, gaat u niet zitten,
want ik heb gehoord dat onze eerste dis-

cussie — laat deze niet te lang duren —
zal gaan over de aard, de opstelling, de
vorm en de kleur van de tafel, c.q. tafels.

Als dit onderwerp doorgepraat is, kun-
nen wij rond de tafel, c.q. tafels gaan zit-

ten. Wie wil het woord?'
Mevr. HUGENHOLTZ: 'Kan dat nu

meteen en kan het gauw, want ik heb een
hekel aan staan! Ik voel voor een vrije
opstelling van twee tafels, hoogstens
drie'.

De heer GOSEN: 'Ik vind dat we óén
moeten zijn in onze wil tot samenwerking
Ik zou één tafel willen met een dekkleed
van eenvoudig linnen, do zogenaamde
mantel der liefde.'

Hierna ontspon zich een enigszins ver-
warde discussie tussen de lieren ZOET en
LINDEMAN, waarin beide heren hun ken-
nis omtrent tafels in het algemeen en ge-
sprekstafels in het bijzonder op een voor-
treffelijke wijze luchtten. Deze boeiende

dialoog duurde ongeveer twee uren en u
zult mij ten goede houden dat ik de heren
niet woordelijk volg, laat het u voldoende
zijn dat enkele toehoorders (o.a. de heer
v. OOSTENRIJK) van uitputting in slaap
vielen. Wethouder LINDEMAN had het
laatste woord. Die kwam tot de conclusie,

die gretig door zijn collega's van b. en w.
werd overgenomen, dat de kwestie niet zo
eenvoudig was als zij er uit zag.

Burgemeester NAWIJN raadpleegde hier-

na enkele wetsfolianten, waarachter hij
nagenoeg schuil ging en hij deelde mede
dat hij de besprekingen een moment ging
schorsen om de partijen gelegenheid te ge-
ven tot geheim, c.q. stiekem beraad.
Wethouder KERKMAN: ,Moet dat nou?'
De Burgemeester: 'Ja, dat moet!'
Na een half uur, waarin men koffie ge-

dronken en even (aan neutrale tafels) ge-
zeten had, opende de burgemeester de be-
sprekingen opnieuw. Hij vroeg of er
iemand inmiddels een helder idee had ge-
kregen omtrent de procedure van de tafel,

c.q. tafels. 'Ja, ik!' zei de hr. v.d. WERFF,
'waar gaat het hier eigenlijk om? Om ta-
fels of grieven?' (Burg. NAWIJN: 'Om
beiden!')

De heer ZOET: 'Zo komen we niet ver-
dei. Ik voel wat voor het zitten rondom
oen werkbank. We laten de bankschroef
er op, als u begrijpt wat ik bedoel!'
Wethouder KERKMAN beduidde de hr.

Zoet dal hij daar in principe mee kon in-

stemmen, maar werkbanken zijn in dit
milieu nogal 'besmet' vond hij en daarom
deed hij een tussen-voorstel: Drie keuken-
tafeltjes

Mevr. HUGENHOLTZ: 'Waarom drie,
er zijn maar twee partijen!'
Wethouder KERKMAN: 'We moeten

een reserve hebben, altijd goed en nuttig.
En wat geeft dat nou eigenlijk of er twee
of drie staan?'

Huig. NAWIJN: 'Mag ik mevrouw en
de heren misschien helpen? Ik heb thuis
nog een oude secretaire wellicht kan
ik die voor dit doel uitruimen (er zitten
allerlei voorschriften en wetten in) en dan
hebben we meteen een symbolische tafel
onder ons, een zgn. wetstafel. Daar voel
ik voor, begrijpt u wel?'
Wethouder LINDEMAN: 'Ik ben voor

vernieuwing. Waarom geen biljarttafel?
Kan er iemand nog 'n stootje in de goede
richting geven!'
De heer GOSEN: 'Ik zou wel graag zien

dat mijnheer de wethouder, hoe zwaar zijn
ambt ook is, zich onthield van ongepaste
grappen en grollen! Wat doen we? Een,
twee of drie tafels. Ik vind alles best
hoort u? Alles!

De heer v.d. WERFF: 'Nou dat helpt
inderdaad. Maar wat doen we konkreet
en kan iemand mij misschien zeggen
waar we over praten?'
De heer WELS: (altijd graag behulp-

zaam) „Over tafels, collega. Ik persoon-
lijk voel het meest voor de tafels van La
Fontaine. Een prima meubelmaker heb ik
gehoord.'
De heer DUKKERS: 'De fabels van La

Fontaine'.
De heer WELS: 'Wat maakt dat voor

verschil?'
,

De heer v.d. WERFF: 'Als we eens gin-
gen confereren op de Tafelberg?'

Burgemeester: 'Dat is te ver van huis'.

De heer DUKKERS: 'Tafeltje dek je,

ezeltje strek je'.

De heer NAWIJN: 'Wat bedoelt u hier-

mee?'
De heer DUKKERS: 'Niets'.

Een van de raadsleden begon de tafel
van elf uit zijn hoofd te citeren, maar de
voorzitter hamerde af. 'Dat kan wachten
tot de behandeling van de gemeentebegro-
ting,' zei hij.

. De heer JANSSENS: 'Laten we nu -ein-

delijk aan tafel gaan!'
iStem uit de zaal: 'Smulpaap'.

De heer KOK: 'Wat denken de heren
van het gebruik van stenen tafelen' ?

Burgemeester NAWIJN: 'Wil de wet-
houder van publieke werken misschien
iets zeggen over de kwestie der tafeltjes ?'

Wethouder OOSTENRIJK: 'Ik voel wel
iets voor de suggestie van de heer Kok.
Het kan geen kwaad, dacht ik, de direk-
teur van p.w. een opgave te vragen van
de voorraad grote tegels'.

Burgemeester NAWIJN: 'Ik stel voor
het advies van de direkteur van p.w. op
dit punt af te wachten en het overleg over
het aantal tafels nu voort te zetten'.
De heer WELS: 'Kunnen we de tafel

niet direkt doorhakken?'
De heer DUKKERS: 'Knoop doorhak-

ken'.

Men bleef nog uren praten over het aan-
tal tafels en de opstelling. Slopend
vrienden, maar uitermate spannend. Men
is nog niet overeengekomen hoe de tafels
worden neergezet. Wel kan ik u medede-
len dat er in ieder geval drie komen, zon-
der vlaggetjes of andere herkenningste-
kenen. Bijzettafeltjes (een suggestie van
wethouder LINDEMAN) zullen niet ge-
bezigd worden, omwille van de bezuini-
ging, die ook in deze kringen zal toege-
past worden. Men zal nog opnieuw bijeen-
komen om te praten over het neerzetten
van het materiaal waaraan gepraat kan
worden, BARTJE
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B en W hielden openbaar spreekuur

over voorgenomen sanering van de 'Noordbuurt' * "^

Het was maandagavond j.1. in het Gemeenschapshuis bijzonder druk

toen het voltallige college van b. en w. — aangevuld met de wnd. ge-

meentesecretaris, de heer Hoogendoorn, de chef algemene zaken, de

heer Harting en de heer C. Vogt, directeur van publieke werken — zich

bij wijze van uitzondering richtte tot de „publieke tribune". Ditmaal kon
't publiek zich eens uitleven in op- en aanmerkingen en het stellen van

vragen aan het college over een zeer belangrijk onderwerp: het bestem-

mingsplan-Noordbuurt.

Dit plan betreft niets meer of minder
een ingrijpende sanering van het noorde-
lijkste 'oude dorpsgedeelte', waarvan wij

de situering in onze krant van dinsdag
j.1. aanduidden. Een sanering niet alleen,

voorzover dit een opruimen van krotten en
andere vervallen opstallen betekent, maar
ook — en juist! — een herscheppen en
een herbouwen van een woonwijk, die zon-
der deze ingreep tot algehele ondergang
zou zijn gedoemd.
Achter de groene tafel hingen afbeel-

dingen van bestaande percelen en enkele
schetsen van hoe het worden gaat. In het

algemeen kunnen niet-ingewijden maar
heel zelden wijs uit situatie-schetsen, hoe
fraai van opzet ook(!) — zodat onwille-

keurig de gedachte opkwam dat hier nu
een maquette op z'n plaats zou zijn ge-

weest. Deze gedachte werd trouwens ook
door enkele toehoorders geformuleerd.
Burgemeester Nawijn zei dat de kosten
van zo'n maquette niet gering zijn!

Hier zou ik best willen wonen
^n zijn inleidend woord deelde burgemees-
ter A. Nawijn mede, dat men deze bijzon-

dere bijeenkomst geen „hearing" had wil-

len noemen. Er moest wel een nedcrlands
woord voor te vinden zijn en daarom was
het college op de idee gekomen deze bij-

zondere vergadering .openbaar spreekuur'

te noemen. Na een omschrijving van het

gebied, waarover het ging — wij vermel-
den dit ook in ons blad van dinsdag j.1. —
zette spr. uiteen waarom het gemeentebe-
stuur tot deze sanering wil overgaan. 'Al-

les is daar een beetje uit de tijd geraakt',

zei hij, 'het is min of "meer een trieste

zaak geworden!'
Hij vond niet dat bepaalde oude en

' heel oude percelen moesten worden be-

waard in de huidige toestand. Te gauw
krijgt men dan een soort 'openlucht mu-
seum', dat niet de bedoeling is. Bouwsels,
die op een of andere wijze typerend zijn

in cultureel en folkloristisch opzicht, zul-

len — voorzover zij dit waard zijn — wor-

den gerestaureerd, maar in een eigentijdse

stijl, met meer licht en meer lucht. Het
karakter van een dergelijk perceel, of dit

nu een woning of een bedrijfspand is, zal

zoveel mogelijk worden gehandhaafd,
maar in ieder geval moet het een leefbaar

geheel worden, waarvan iedereen zal zeg-

gen: 'Hier zou ik best willen wonen!'
Voor dat de uitvoering van dit plan zal

kunnen beginnen, moet er nogal wat ge-

beuren! Het is reeds ter visie gelegd en
er zijn zes of zeven bezwaarschriften bin-

nengekomen, die natuurlijk behandeld

moeten worden. De voorbereiding is daar-

om, vrij tijdrovend, omdat er allerlei

kwesties rijzen, zoals de behandeling der

bezwaarschriften door Ged. Staten en e.v.

De Kroon, de onteigeningsprocedures en

de schadeloosstellingen, etc.

Gestreefd wordt naar een 'open gebied',

waar, op enkele uitzonderingen na, niet

met auto's of andere gemotoriseerde voer-

tuigen mag worden gereden. En de bur-

gemeester liet summier de revue passeren

wat er al zo zou kunnen komen: Naast
gewone woonhuizen ook winkels, café's

met evt. verwarmde terrasjes en in daar-

voor geëigende percelen een aan deze wijk

aangepast bedrijf(je), b.v. een edelsmidse,

een pottenbakkerij, een kunsthandel of

een boutiekje.

Rijdend verkeer taboe
Er gingen al direkt vele armen omhoog
toen de burgemeester het vraag- en ant-

woordspel opende en de eerste vraag ge-

tuigde van een praktische kijk op de din-

gen: 'Wanneer kan er met dit plan wor-

den begonnen en wanneer is het voltooid?'

Ja, dat zou zo spoedig mogelijk zijn. Een
punt van belang is ook de rijkssubsidiere-

geling 'sanering oude dorps- en stadsker-

nen', waarover de regering zich nog be-

raadt. Evenmin is al precies en konkreet
te zeggen wanneer het gehele object vol-

tooid zal zijn.

De parkeer- en verkeerssituatie lijkt op
verantwoorde wijze te worden opgelost,

door bepaalde sectoren (voor het grootste

gedeelte de buitenzijde van het gebied)

voor alle rijdend verkeer taboe te verkla-

ren. Uitzonderingen kunnen worden ge-

maakt voor politie, brandweer, ambulan-
ce en het bevoorraden van de aldaar ge-

Vestigde middenstanders. Voor de rest

zijn het bij voorkeur wandelaars, die dezo
wijk zullen betreden. Heeft men een auto,

dan doet men er goed aan te bedenken
dat een garage bij een woning in dit ver-

band een gewenst en bijna noodzakelijk
bezit is! De burgemeester schilderde in

fantasierijke bewoordingen deze ook van

onderdeel van het gebied naar een oplos-
sing, want ook de glooiing in westelijke
richting naar de Engelbertsstraat via hel
Jan Snijerplein is min of meer een pro-
bleem. Men zal iets van de helling kun-
nen afzwakken, maar veel zal dit niel

kunnen zijn, ook al weer door de grond-
hoogteverschillen. Toen iemand zei dat de
muur van gebikte stenen hem herinnerde
aan de voorbije oorlog, zei de heer Vogt
dat diezelfde muur toch iets 'vreemds'
heeft, dat de fantasie prikkelt. Hij gaf toe

dat het een noodoplossing was.
Op een gegeven ogenblik kwam er een

brok heimwee uit de zaal naar de tafel

der gemeentebestuurders toe: 'Met dit he-

le saneringsplan gaat er een stukje oud-
Zandvoort verdwijnen. Dat doet pijn

'

'Jawel', zei de burgemeester, 'maar ik

heb een oud hoedje dat lezen en schrijven
kan, maar ik mag het niet meer op heb-
ben!' M| j^Iemand uiSPfe zaal: 'WJ^^m niet?!'

Schuur aan het Achterom zal worden gen::, 'uiverd

toeristisch belang zijnde woonwijk af als

een 'Zandvoortse lijnbaan!'

Op een vraag welke panden gerestau-
reerd zullen worden, gaf de burgemeester
'ten antwoord dat dit in het algemeen in

de eerste plaats percelen zijn die een spe-

cifieke oudheidkundige waarde hebben. De
nieuwbouw zal een eigentijdse stijl heb-
ben, die hangt af van het creatief vermo-
gen van de desbetreffende architect. Er
zullen in ieder geval in dit bestemmings-
plan geen hoge flatgebouwen verrijzen!

Op de vraag welke panden zullen blij-

ven staan werd door de heer Vogt geant-
woord: 'In het algemeen die panden, wel-

ke gerestaureerd kunnen worden'. Maar
de percelen die daarvoor in aanmerking
komen werden niet genoemd. Het gemeen-
tebestuur volgde hier de dichtregel van
Wim Kan: 'Namen noemen we niet'.

Voorkeur
Hebben Zandvoorters voorkeur bij het
betrekken van een gerestaureerd c.q.

nieuwbouw-perceel, als zij reeds in dit ge-

bied gewoond- of een bedrijf hebben uit-

geoefend? Inderdaad is dit het geval.

Men moet een dergelijke transaktie zien

als een 'ruilverkaveling', waarbij de ge-

gadigden zich wel kenbaar moet maken.
Het is dus niet zo dat een ex-bewoner van
oen in dit gebied gelegen afgebroken
pand automatisch recht kan laten gelden.

Hij kan echter voorkeur krijgen als hij

zijn wens daartoe op tafel legt. Voorts
moet hij er rekening mee houden dat zijn

pand — en hier wordt kennelijk een be-

drijfspand bedoeld — niet altijd in de oor-

spronkelijke vorm wordt herbouwd. En
tenslotte gaf de burgemeester in zijn ant-

woord te kennen dat het hier ook niet een
kwestie is van 'de meest biedende'.

De muur en het oude hoedje
'Over de muur aan het punt Kruisstraat/
Pakveldstraat/Prinsenhofstraat is veel ge-

zegd. Sommige vragenstellers wilden
niets liever dan deze muur meteen oprui-

men, anderen vonden het een leuk punt,

dat bewaard moest blijven.

Het college — en later voegde zich de
heer Vogt nog daarbij — was van mening
dat de muur moeilijk zou kunnen worden
opgeruimd. Men dient rekening te houden
met een groot niveau-verschil ter plaatse.

TJe heer Vogt zei dat deze muur een
grondkering was, zonder welke de perce-

len aan het einde van de westzijde van de
Kruisstraat doodeenvoudig zouden instor-

ten. Men zoekt evenwel voor dit gehele
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'Nou ja', aldus de burgemeester, 'niet

alles kan blijven bestaan '

Wethouder Kerkman kwam zijn voor-
zitter te hulp: Hij was niet voor zo maar
alles rigoreus opruimen, maar van de an-

dere kant moest men toch oog hebben
voor wat hier gaande is. Als er een wo-
ning nu eens helemaal vervallen is, wat
.dan? Men kan natuurlijk alles wat oud
is wel tot in den treure willen bewaren,
maar dit is haast niet meer doenlijk in

dit dorpsgedeelte. Als dit er nog cien jaar
zou staan, woont er niemand meer, want
het is m sommige gevallen beslist onvol-

doende voor huisvesting. De voorgenomen
restauratie van daarvoor in aanmerking
komende percelen doet in het geheel niet

tekort aan de oude sfeer. Het oude kan
wel aardig zijn, maar men moet er nog
eens een keer in kunnen wonen ook!
Het mooie raadhuis kwam ook in het ge-

ding, toen een der aanwezigen vroeg of

dit nog uitgebreid ging worden, bijvoor-

beeld in de richting van de Kleine Krocht.
Ja, dat zou best wel eens kunnen, zei de
burgemeester, want dit raadhuis moeten
we wèl batoutJen, omdal^Jit nu een ty-

pisch voiWJeld is varjBioe Zandvoort
was. Er hebben wel eenspannen bestaan
om ergens een nieuw raadhuis te bouwen,
maar het bestaande gebouw is te mooi om
het niet meer te gebruiken. En nu er

kans is dat het kan worden uitgebreid,

(inderdaad aan de Kleine Krocht-zijde!)

moet dit maar gebeuren. Mogelijk gaat
het hier om een viertal percelen aan de
.Kleine Krocht.

Een belanghebbende vroeg hoe het gaat
"met de achterzijde van de Haltestraat,
wordt die dichtgebouwd of krijgen de per-

celen van deze zijde van de Haltestraat
een achteruitgang?
Daar moest men maar niet op rekenen,

want die achteruitgang is er nu ook niet!

Het meest waarschijnlijke is dat tor plaat-

se parkeerruimte wordt geschapen.

Oudlieidkamer en permanente
tentoonstellingsruimte

Niet dat het nog nooit gezegd was, maar
iemand greep deze gelegenheid aan om
een bijna hartstochtelijk beroep te doen
op het college tot verwezenlijking van een
ZandvoorljÉh oudheidkamjB| event. annex
permanen^^ tentoonstell^sruimte. Een
en ander zou een zekere aantrekkings-
kracht voor dit dorpsgedeelte hebben. Tja,

vond de burgemeester, er is hier in het

verleden al veel over gedacht en gespro-
ken, maar hij twijfelde aan de realisering

van een dergelijk object. Men zou dan al-

lerlei oudheidkundige 'attributen' moeten
opzoeken en bijeenbrengen, zoals bijvoor

beeld oud-Zandvoortse klederdrachten, e.d.

Zo'n verzameling moet ook bewaakt wor-
den, dus er zou een suppoost moeten ko-

men en er moeten entree-gelden worden
geheven, enz., enz. Nee, zo eenvoudig was
dit niet, hoewel de idee het overdenken
waard was.

Vragensteller hield aan, dwars tegen de
ietwat negatieve mening van het geza-

menlijke college in. (de beide wethouders
hadden ook van hun twijfel blijk gegeven.
Zij zeiden dat er wel meer in het college

over dit onderwerp was gesproken).
'Juist nu is er nog tijd om dergelijke din-

gen, die aan het Zandvoorts verleden her-

inneren, bijeen te brengen!' zei vragen-
steller, 'er zijn heus nog wel mensen te

vinden die iets op dit gebied in huis heb-

ben. Straks hoeft het niet moei-, want dan
gaat de boel wellicht naar de vuilnishoop 1 '

Spr. deed een laatste beroep op b. en w.,
mede namens de mensen die hier al jaren
mee bezig zijn, besloot hij.

'Wat voor soort mensen komen daar te

wonen?' vroeg iemand. Uit het antwoord
van de burgemeester kwam men te weten
dat het 'gezelligen mensen' moesten zijn,
een gemelleerd gezelschap, bij voorkeur
geen bejaarden, die in deze wijk (met een
te verwachten toeloop van toeristen en
terrasbezoekers) minder op hun gemak
zouden zijn. In dit verband kwam het
Gemeentelijk Verzorgingstehuis nog tor
sprake. Dit zal aan het Gasthuisplein,
waarvan het een karakteristiek deel uit-

maakt, blijven bestaan. Overwogen zou
'kunnen wolden of evt. een bepaald ge-
deelte van dit huis zal kunnen worden
benut voor een tentoonstellingsruimte oi'

iets dergelijks.

Er kwam nog een zeer konkrete vraag:
'Over hoeveel panden gaat het ?'

Weer kwam er geen direkt antwoord,
maar gezegd werd dat er sprake was van
een verhouding van 1 : 2. M.a.w. voor
iedere twee afgebroken percelen, komt er
één terug. Een andere vraag op hetzelfde
gebied: 'Hoeveel huisjes — .vóór 1900 ge-
bouwd — gaan er weg?' Êr werd geen
getal genoemd, maar de burgemeester
deelde mede dat alles op z'n architectoni
sche merites wordt bekeken.
Een algemene opmerking, die toch wel

belangrijk was: 'Deskundigen van Monu-
mentenzorg hebben het hele plan in stu-
die '

Op een desbetreffende vraag antwoord-
de de burgemeester dat de gemeenteraad
zich zeer binnenkort (waarschijnlijk al in
de eerstvolgende raadsvergadering) met
deze materie gaat bezig houden.

Tenslotte had er iemand nog kritiek op
do wijze van publiciteit. Deze spreker was
van oordeel dat er in het Gemeenteblad
wel allerlei onbenulligheden stonden, maar
juist zo'ft plan als dit had hij er in ge-
mist.

'Maar 't heeft er wel in gestaan!' triom-
feerde de burgemeester en hij had ook
nog gelegenheid te zeggen dat ook de
plaatselijke pers altijd aandacht besteed
aan dit soort onderwerpen en ze eventueel
van commentaar voorziet. Men kan toch
redelijkerwijs niet staande houden dat het
ontbreekt aan publiciteit en voorlichting.
Na een kort slotwoord van de burge-

meester en het uitspreken van de hoop
dat het niet bij deze ene bijeenkomst zou
blijven, maar dat er nog vaak in deze
sfeer zou worden 'vergaderd', gingen de
meeste belangstellenden een wandeling
langs de kaarten en tekeningen maken. -

Op een dezer tekeningen kon men zien
hoe een architect zich de restauratie van
de omgeving van het Achterom had voor-
gesteld. De bekende grote zwarte schuur
had hier een functionele betekenis in het
geheel, waar in o.m. een paar café-
terrasjes en een pottenbakkerij waren ge-
situeerd. H.W.

BURGERLIJKE STAND
17 januari—23 januari 1969

Geboren: Anja, d.v., R. A. Hendriks en
W. Koper; Lilian, d.v., C. H. van der Laan
en J. Adema.

Overleden: Maria Elisabeth Oderkerk,
oud 82 jaar, geh. gew. met J. Ackermann.

Ondertrouwd: Martinus Johannes Erich
en Antonia Petronella Sleeman; Johannes
Antonius Valent en Alida Maria Apswou-
de.

Geboren buiten de gemeente: Ingrid,
d.v., W. Keur en K. Hoekstra; Paul Rei-
nier, z.v., J. L. Stienstra en A. Balke;
Adrianus, z.v., A. Laarman en A. W. A.
van Zundert; Bastiaan Leonardus, z.v., L.

Heino en A. Lotte.

Overleden buiten de gemeente: Christia-
ne Marie Catherina ter Veer, oud 2 jaar;
Maria Geertruida Alida van Akkeren, oud
79 jaar, gehuwd met A. Woelders; Alida
van Duijn, oud 70 jaar, gehuwd geweest
met A. C. Spoor; Taeke Henstra, oud 85
jaar, gehuwd met A. Meeter; Sophia Jo-
hanna van Marsbergen, oud 82 jaar, ge-
huwd geweest met J. G. Pel.

KANTTEKENING

BIJ EEN

OPENBAAR SPREEKUUR
Het openbare spreekuur van b. en ia. over
de toekomst t;a»! de 'Noordbuurt', waarvan
de lezer elders op deze pagina een verslag
aantreft, heeft betrekkelijk weinig nieuws
opgeleverd.
Ondanks het grote aantal vragen aan het
college zijn de circa 120 aunwezigen die
de grote zaal van het Gemeenschapshuis
vulden, met veel wijzer geworden.
Wat er m de betrokken buurt wel of niel

gaat veranderen, wat er van de oude en
in historisch opzicht waardevolle bebou-
xoing geliundhaafd blijft of verdwijnt en
hetgeen er voor in de plaats komt, kwam
maar vaag en dan nog mei veel slagen om
de arm naar voren. De auditieve informa-
tie, die het achter een lange tafel gezeten
dagelijks bestuur van de gemeente, ver-
sterkt met de chef van de afdeling alge-
mene zaken en de direkteur van p.w. ver-

schafte, was ivel erg mondjesmaat. Ook
de visuele informatie, onontbeerlijk voor
een lekenpubliek om zich op de zaken te

oriënteren, was zuinig uitgevallen. De be-

langstellenden moesten het doen met een
paar ingekleurde situatieschetsen — waai
zij moeilijk uit ivijs konden worden — en
een paar tekeningen van de 'Noordbuurt'
zoals die na de sanering misschien, heel
misschien, Ie voorschijn komt. Er was
geen maquette en er was geen fotomate-
riaal aanwezig van de bestaande toestand
in het saneringsgebied.
Op een aantal konkrete vragen bleef hef

college het antwoord eenvoudig schuldig
of omzeilde het geven van een duidelijke
uitleg door te gaan uitweiden over bij-

komstigheden. Dat irriteerde nogal.
Van de vraag welke vóór 1900 gebouw-

de percelen in de 'Noordbuurt' blijven
slaan maakte het forum zich gemakkelijk
af door op te merken: 'In het algemeen,
die panden, die gerestaureerd kunnen wor-
den'. Biet zo'n antwoord kan je dan alle
kanten uit, want welke huizen, schu-
ren en werkplaatsen kunnen wel of niet
worden hersteld? Kan de oude wagen-
schuur aan de Swaluëstraat, die volgens
een mededeling van een der wethouders
tegen de grond gaat, niet worden opge-
knapt? Door deskundigen wordt de schuur
als een uniek voorbeeld van de ambachte-
lijke architectuur in Zandvoort be-

sclwuwd. Reden om er veel voor over te

hebben het boutusel te behouden. Zelfs als
het in vervallen staat verkeert.
Men krijgt sterk de indruk dat het ge-

meentebestuur slechts noodgedwongen
hier en daar een concessie doet aan het
verlangen de o,ude visserswoningen , en, be_-

drijfspanden uil het verleden te ./ \idha-
ven. Van harte gaat het in ieder geval
niet. Zelfs het beschikbaar stellen van een
huisje voor het onderbrengen van een oud-
heidkamer stuit op een berg moeilijkhe-
den. Misschien vindt het college dat het
met het restaureren van een paar oude
woningen en de voormalige hooischuur
aan het Achterom al heel wat heeft ge-
daan voor het intact laten van enkele pit-

toreske en plezierige punten in de dorps-
kern. Maar van die kern, althans wat er
van over is, is veel meer te redden. Laten
ive hopen dat de gemeenteraad daar met
klem en stem op zal aandringen. Het kan— zij het angstig dicht op de valreep —
nog.
Het weinige dat er dinsdagavond bekend

werd over 'i toekomstige architectonische
aanzien van de 'Noordbuurt' is overigens
niet zonder perspectief. Het kan zonder
meer een winstpunt worden genoemd dat
de nieuwe bebouwing zal worden aange-
past bij het huidige profiel van de oude
woningen. Geen hoogbouw dus in een
buurt die er qua ligging en functie niet
geschikt voor is.

Tot slot: onze kritische kanttekening
bij deze eerste hearing van b. en w. doet
niets af aan onze waardering voor het ini-

tiatief van het gemeentebestuur de bevol-
king in de gelegenheid te stellen zich over
belangrijke kwesties uit te spreken en
vragen te stellen. Hel college moet er, zij

het meer open en met meer durf, zeker
mee doorgaan. Er zijn onderwerpen genoeg
en de burgerij heeft er, dat is dinsdag-
avond wel gebleken, kennelijk zin in.

Wagenschuur aan Swaluëstraat

gedoemd te verdwijnen.

Over de in het cursiefje gereleveerde wagenschuur met paardestal aan de Swaluë-

straat, schrijft de deskundige R. C. Hekker in het boekje 'Oud Zandvoort' onder het

hoofdstuk 'Het architectonisch verleden van Zandvoort' o.m. het volgende:

De wagenschuur bestaat nog. Hel is een ca. 4 m diep en 14.50 m lang gebouwtje
met een van twee kapellen voorzien zadelaak van blauwe pannen, waaronder een

enkel rood exemplaar is verdwaald. De achterkant en het meest rechtse deel van de

voorgevel, waarachter zich de paardestal bevond, zijn van rode baksteen opgetrok-

ken, de rest van het front was voor de vernieuwing van begin 1960 om de drie deu-

ren en ventilatiekleppen met gepotdekselde planken bekleed. Genoemde deuren ge-

ven toegang tot de ruimten, waar de wagens en de mallejan (om palen van het

strand te halen) stonden. De hoofdconstructie van dit gedeelte wordt gevormd door

gebinten, waarvan de stijlen in de wanden zijn opgenomen. De korbeels heeft men
van onderen tegen de stijlen gespijkerd en van boven halfhouts over de opgelegde

balken gekeept. Op de gebinten rusten weer de spantbenen, die zonder hanebalken

de gordingen dragen. Gezien de onregelmatigheden zullen verschillende, zo niet de

meeste onderdelen, wel van aangespoeld hout afkomstig zijn.



\AYMvd in de vmplaats.

met parachutespringers en praalwagens

Zaterdag 15 februari a.s. zal Zandvoort in het teken staan van de car-

navalsviering. De commissie die de uit het zuiden overgewaaide pret

voorbereidt — bestaande uit leden van sociëteit Duysterghast — heeft

enkele dagen geleden de plannen aan de pers ontvouwd.

Indien de weersomstandigheden gunstig
zijn, zal de opening van de festiviteiten,

een bijzonder spectaculair karakter krij-

gen. Om precies 2 uur zullen parachute-
springers van de Paraclub 'Icarus' uit

Hilversum boven Zandvoort afspringen
uit een aantal Cessna-vliegtuigen. Indien
liet helder weer is, zullen zij, daarbij var.

een hoogte van 7.000 voet een vrije val

maken. Bij bewolkte lucht zullen zij af-

springen op 3.000 voet hoogte en terecht

komen op het hoofdterrein van Zandvoort-
meeuwen, waar prins Pineut I hen zal

verwelkomen.

De prins slaat het schouwspel gade van-
af de tribune, waar ook de kinderen, die

deelnemen aan de carnavals-optocht een
plaatsje zullen krijgen. Het terrein is voor
een ieder gratis toegankelijk. Bij zeer
slecht weer, (mist of harde wind) zal een
zogenaamd 'B-plan' worden uitgevoerd,
maar daaraan denken de organisatoren
nog niet.

In afwachting van de komst van de
vliegtuigen zal van half twee af het mu-
ziek- en tamboerkorps 'Kunst en genoe-
gen' uit Leiden, dat het wereldkampioen-
schap in hun categorie verwierf, een mu-
zikale sohw brengen.
De carnavalsoptocht, die om half drie

vertrekken zal van de Nic. Beetslaan in

Zandvoort-noord en door vrijwel geheel
Zandvoort gaat, zal ook dit jaar uit-

sluitend staan in het teken van kinder-op-
tocht. Er zullen drie groepen van kinde-

ren worden gevormd, naar nog nader
vast te stellen leeftijden. In deze optocht
zullen niet minder dan acht muziekkorp-
sen meelopen. Onder andere het reeds
genoemde 'Kunst en genoegen' uit Leiden,
de Haarlemse Harmoniekapel met marjo-
rettes, Hin's Drumband uit Haarlem, het
Harmoniekorps St. Michael uit Heemste-
de, de Zandvoortse drumband, een eigen
hofkapel van de Prins, gevormd uit do
boerenkapel van de Zandvoortse muziek-
kapel, met majorettes en nog enkele an-
dere bekende korpsen. Er zullen vele

fraaie prijzen door de kinderen te winnen
zijn, die worden geëtaleerd in een zaak
aan de kop van de Kerkstraat.

D
Om precies 4 uur zal prins Carnaval met
de Raad van Elf door burgemeester A.
Nawijn in het Zandvoortse Raadhuis wor-
den ontvangen. Tijdens deze ontvangst zal

de optocht voorbij het Raadhuis trekken
en zullen tenminste 18 praalwagens te be-

wonderen zijn, waarvan reeds nu zeer veel

werk wordt gemaakt en waaraan ook
Z,' ndvoortse verenigingen medewerken,

SPANJE I
CÖSIflBR^flcF

met u

mSÊk
300:

COSTA DORM
reuze geschikte appartementen

en goede hotels vlok bij zee

VLIEGREIZEN
perjer-supercoravelle

niét 14-daogs VERBLIJF
HOOGSEIZOEN v.a.

• voorseizoen nog voordeliger 1

VRAAG kleurenfoldermet fijne

en voordelige vakanties naar

Italië, Spanje, Oostenrijk, Duitsland

bij Internationale Reisorganisatie

DIRK VAN DEN BROEK
D-TOURSN.V.

Amsterdam- Bilderdjikslr. 126- tel. 122758
A'dam Osdorp-Tussenmeer 1

Rotterdam-GJ.Mulderstr.6-tel.231300

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044, 3045 Politie

4841 Gemeente-secretarie
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) -42212 Garage Flinterrnan,

Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,Jlinko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gaaforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smltstraat 5

(023) -65185 Binger Naaimachines, vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem
(023) -87487 Singer naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma
4519 Diamond Shop, fa. Barber dé Zn,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN T

TBR WOLBEEK BELLEN!
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
(023)-88277 Telefonisch Servicebureau en

Boodscliappendienst, dag en nacht.

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1

Bronchiletten
Hoestdrank in tabletvorm. f 1.-

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

jan.

26 9.27 5.00 21.57
27 10.29 5.30 23.12
28 11.47 7.00 —.—
29 0.32 8.30 13.01

30 1.36 9.30 13.54

31 2.25 10.00 14.41

febr.

1 3.08 11.00 15.20

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

berijdbaar

17.00 13.30-20.00

18.00 14.30-21.00

19.30 15.30-22.30

21.00 4.30-11.00

21.30 5.30-11.30

22.30 6.30-12.30

23.00 7.00-13.00

o.a. de motor- en autoclub 'MAC-Zand-
voort' en de Zandvoortse Watersportver-
eniging. Daarna zullen de medewerkende
muziekkorpsen een gezamenlijke muzikale
show brengen op het Raadhuisplein.

D
Aan de aan de optocht deelnemende kin-
deren zal na afloop van de optocht een
feestvoorstelling gratis worden aangebo-
den in restaurant 'Zomerlust' en zal de
Prins met de Raad van Elf een bezoek
brengen aan diverse Zandvoortse bedrij-

ven en instellingen.

Door het opsporen van een fout in de
huis-aan-huis te verspreiden caranvals-
courant zal het publiek een prijs kunnen
winnen.
Aanmelding voor deelname aan de kin-

deroptocht kan nog geschieden bij de hr.

W. Kok jr., Diaconiehuisdwarsstraal 24
en de heer B. Fijma, Tolweg 15.

Het eigenlijke carnavalsfeest zal weer
worden gevierd in alle zalen van het
Strandhotel aan de Boulevard Paulus Loot
en om half negen 's avonds beginnen om
te worden voortgezet tot 's morgens
vroeg.

Agenda

Sp&il ft* &i(xd>

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Zaterdag 18 en zondag 19 januari is het
gehele programma afgelast.

Programma zaterdag 25 januari:
Adspiranten:
92 Onze Gezellen c—TZB a 15 u.

132 TZB b—HFC g 14.30 u.

147 DSB b—TZB c 15.15 u.

Pupillen:
258 TZB a—DCO c 11 u.

voor de openbare vergadering van de
Zandvoortse gemeenteraad op dinsdag 28
januari a.s. om 20.00 uur in het gemeente-
huis.

1. Jaarrede burgemeester.

2. Notulen van de vergadering van 17 de-

cember 1968.

3. Ingekomen stukken.

4. Benoemingen.

5. Straatnaamgeving Zandvoort-Noord.

6. Verdaging beslissing op ontwerp-be-
stemmingsplan 'Horecabedrijf Thor-
beckestraat,

7. Toepassing van de artt. 55 bis en 55
quater l.o. wet 1920 voor 1969.

8. Vaststelling getal wekelijkse lesuren
in 1969 betreffende het vakonderwijs.

9. Voorschot gemeentelijke vergoedingen
(kosten instandhouding en vakonder-
wijs) over 1969.

10. Voorschotten gemeentelijke vergoedin-
gen inzake exploitatiekosten bijzon-
dere kleuterscholen.

11. Voor' T[ >tten extraIj .-goeding art. 73
der kilüteronderwijswet.

12. Aanpassing van de bouwverordening
aan net Besluit Schuilplaatsen bij

bouw van woningen 1968.
13. Onbewoonbaarverklaring Smede-

straat 21.

14. Aanvraag ex art. 50 dor kleuteronder-
wijswet (De Woelwaters).

15. Verzoek van O.S.S. om extra subsidie

36. Subsidie 'Commissie Zomerwerk' 1968.

17. Subsidie gezinsverzorging en gezins-
hulp.

18. Stichting regionale opleidingsschool
voor gemeentepolitie.

19. Aanschaffing twee politieauto's.

20. Verkoop grond in plan Noorderduin-
weg.

21. Salariëring gemeentepersoneel per 1

januari 1969.

22. Wijziging tarieven stoelenverhuur etc.

23. Vaststelling exploitatieverordening,
op het strand.

24. Rond'^ag. /fcx

FAMILIEBERICHTEN

H1LLY NOOY en JOOP MESSBAUER
hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, 'kennis te geven van hun voor-

genomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op dinsdag 4 februari

a.s. om 10.00 uur ten stadhuize te Zandvoort, waarna de kerkelijke inzegening or.i

11.00 uur in de kerk van de H. Bavo, Herenweg 88, Heemstede.

Gelegenheid tot feliciteren, na de H. Mis in Hotel „C. Keur", Zeestraat 49, Zand-
voort, van 13—14 uur.

Receptie: van 18.30—20.00 uur, Hotel Dennenoord, Duivelsbruglaan 96, Breda.

Januari 1969
Zandvoort, Kerkstraat 2a (Thorbeckestraat/Kerkstraat)
Breda, Seeligsingel 15

Toekomstig adres: Franklin Rooseveltlaan 100, Breda

Programma zondag 26 januari:
Senioren:
Vriendschappelijk

:

DIO—TZB
102 TZB 5—Zandv.m. 10
133 Spaarnevogels 7—TZB 7
Junioren

:

159 TZB a—Hillegom b

Stand 2e klasse H.V.B.:

12 u.

12 u.

12 u.

14.30 u.

Spaarndam



Autoverhuur D. F, Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens -

Opeis KapitSn - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, lel. 4200 en 3652

^U\
Gevr.: HULP voor 6 uur
p.w. Mw. C. H. Zaaijer-de
Rooy „'t Groene Wout",
Kostverlorenstraat 96, te-

lefoon 2009.

Dame, ( middelt», leeftijd),

zoekt voor perm. ZOMER-
HUISJE of KAMERS, lot

ƒ125,- p.m. Br. nr. 703
bur. Zandv. Courant.

Te huur: vrij gemeubileerd
BOVENHUIS, voor 2 pers.

mnd. mei en aug. Br. ond.

nr. 702 bur. Zandv. Crt.

B.z.a.: jonge zelfst. huish.

HULP, vrijdag van 9 tot 2
Loon ƒ 17,50. Br. ond. nr.

705 bur. Zandv. Courant.

ARNHEM: mooie 4-kam.-
FLAT in winkelcentrum
Presikkaaf, met vrij uitz.,

lift, cv., en telef. huur:

ƒ 190,- p.m., incl. verwar-
ming, in ruil voor vriend.

WONING in Zandvoort.
Br. ond. nr. 701 bur. Zand-
voortse Courant.

VERKOOPSTER gevr.

Mode du Passage 9, telef.

5965.

Enige wollen Smyrna

VLOERKLEDEN
door Groothandel op Jaar-
beurs gebruikt. Grote ma-
ten. ƒ150,- p.st. Evt. thuis

te bezichtigen. Br. ond. nr.

704 bur. Zandv. Courant.

Te koop gevr.: 2e hands
KINDERSTOEL. Br. ond.

nr. 706 bur. Zandv. Crt.

HET ADRES voor nieuw
en reparatie van raster-

werken, stalen ramen en
deuren, rietmatten, wind-
schermen en alle soorten
ijzerwerken, ook lassen, is

A. VAN DUIJN
Tollensstr. 39, Zandvoort,
telefoon 02507-2668.

RUTH, schuldloos geschei-

den, 26 jaar, met zoontje

van 2% jaar, zou gaarne
kennismaken met een net-

te degelijke man, liefst een
ambtenaar.

BRIGITTE HELGA,
schoonheidsspecialiste, 28
jaar, wil gaarne Berlijn

verlaten om voor een goe-

de man een lieve vrouw eu
voor zijn kinderen een lie-

ve moeder te zijn.

ERIKA, 29 jaar, lieve ver-

schijning, van beroep
bankemployé, zoekt ken-
nismaking met een dege-
lijke hollandse jongen uit

goede stand.

ELSBETH, 48 jaar, met
lief dochtertje van 14 jaar,

is het alleen zijn moe,
vraagt een lieve eenvoudi-

ge man om nieuw levens-

geluk op te bouwen.

HERMINE, hollandse de-

gelijke huisvrouw, 50 jaar.

zou gaarne kennismaken
met degelijke goede arbei-

der. 1 kind geen bezwaar.

ELISE, maatschappelijk
werkster, 47 jaar, niet on-

bemiddeld, wil graag haar
leven een andere wending
geven en een man van goe
de stand gelukkig maken

U kunt met hen kennisma-
ken via Bemiddelingsbur.
P. van Nieuwenhoven, 424
Emmerich, Postfach 1466,
W.-Duitsland.

Gevr.: SOLLICITANTEN
voor de betrekking als

CHEF bij: Autoverhuur
'DRIVE YOURSELF', Dr.
Gerkestraat 20, tel. 4781,

na 18 uur 5517.

WONINGRUIL:
Aangeb.: vrijst. HUIS; 4

kam., badk., keuk. Gevr.:
kleinere WONING. Br. nr.

708 bur. Zandv. Courant.

Gevr.: nette WERKSTER,
voor . 1 ocht. p.w. in klein

rustig gezin (2 peis.) van
' 9-12 uur, ƒ 4,-. Oranjestr. 7
Telefoon 2931. -

Te koop: MEISJESFIETS-
JE en JONGENSFIETS-
JE. Hclmersstraat 26, na
5 uur.

Invalide heer, flatbewoner,
zoekt voor enige uren per
dag een besch. DAME, v.

lichte huish. werkz.heden.
Telefoon 2960.

Flinke WERKSTER gevr.,

1 x p.w. Trompstraat 7,

flat 6, telefoon 4809.

BRUSH UP
YOUR ENGLISH

Conversatie, examenopl.
door lerares M.O. Mej. J.

W. van Overklift, Zand-
voortselaan 293, Bentveld.
Telefoon (023) 41015.

KOOPJES KOOPJES

Bij JACKY anders dan anderen!
GROTE KROCHT 23 TELEFOON 4475

Wij geven onze restanten nog voor minder dan de halve prijs!

EEN GREEP UIT ONZE KOOPJES:
PANTALONS, voor jongens, meisjes, dames en heren ƒ 8,95

DAMESMANTELS VAN ƒ 79,50 VOOR ƒ 37,50
DAMESMANTELPAKJES VAN ƒ 89,50 VOOR ƒ 39,25
DAMESPULLOVERS, Astralon, zuiver wol, enkele stuks ƒ 13,75

Komt, ziet en overtuigd U! U hebt vrij entree!

Als U in Haarlem komt, kijkt U dan ook eens ANEGANG 21, naar onze grote
kollektie HERENCONFECTIE en BONNETERIE.

Wij hebben reeds COSTUUMS vanaf ƒ 79,50.

KOOPJES KOOPJES

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Zaterdag en maandag
de 2 laatste dagen van de

OPHEFFINGSUITVERKOOP

met 50]. KORTING
OP ALLE CONFECTIE EN BADKLEDING BIJ

lVfct&>fett4üOAS Kerkplein

De laatste restanten
voor 98 cent' 1,98 2,98 3,98 6,98 9.98 14,98 19,98 ,'

Nog 2 dagen de laatste koopjes
opnieuw verlaagd!
Nu bijna voor niets

Allround boekhouder

administrateur

heeft nog tijd beschikbaar voor het

bijhouden van administraties, boek-

houdingen, maken jaarverslagen,

c.d. Telefoon 3451.

ELLEN VAN BREEMEN
Pedicure

Komt na afspraak bij U thuis !

Stationsplein 21 Telefoon 3297

-»»

„Geen gehoor
is niet meer nodig, dankzij

Telefonisch Servicebureau

en boodschappendienst
Tel. (023) 88277 en 88947, dag en nacht.

Inboedelveiling
op donderdag 30 januari

's middags 2 uur
in het sousterain van het Veilinggebouw
'De Witte Zwaan', ingang Gasthuisplein,
t.o. van deurwaarder C. G. Haasters, w.o.
slaapkamer- en huiskamer ameublemen-
ten, bankstellen, clubjes, losse kasten,
eethoek, koelkast, kinderbedden, commo-
de, rietsalon bankstel, gasstel comfoor.
kachels, aanrecht, textiel, glaswerk, por-
seleinen kop en schotels + soepkoppen,
bestekken, enz.

Bezichtigen woensdag 29 januari van
2-8 uur en donderdag 's morgens voor de
veiling.

Inlichtingen dagelijks telefoon 2164.

VEILINGDIREKTIE

Fa. Waterdrinker
DORPSPLEIN 2

Makelaar

H. W. COSTfR
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

'

onroerend goed

SPAARCOUPON
[mmm®mmmmimmimm®mmimmmm

MANTEL

ofMANTELCOAT

eufö •geen

nu

EE3
gebracht en gehaald bij

STOMERIJ

KEYSER
geldig tot nader aankondiging f|

u kunt deze coupon m
3 x gebruiken m

-0-0-0-0-0-0-0-00-0-0-9-0-0-0-o-H

§ 2 % 3

Als uw armen te kort worden . .

.

is het de hoogste tijd voor een
LEESBRIL
of VERNIEUWING van uw glazen.

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien
Erkend Fondsleverancier

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174

Vakbekwame
service-monteur

gevraagd voor gasapparatuur in huishou-
delijke- en centr. verw. sector.

Br. ond. nr. 707 bur. Zandv. Courant.

VAMOR-RÏJSCHOOL
P. C. Laarman
NIC. v.d. LAANSTRAAT 5 rood

HAARLEM — TEL. (023) 13434

Voor al uw rijbewijzen

WIJ
RUIMEN

OP!

't INTERIEUR

Stationsplein 13-15

Telef. 02507-3346

PEDICURE
Mcd. gedipl.

G. Sluijter-Helderman

Kostverlorenstr. 31

Telefoon 3163

HANAU
hoogtezonnen
's Werelds beste!!

Vraagt inlichtingen

of demonstratie!

Droqisterij-Parftimerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7, telef. 2327

Wasautornaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over-
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 10117.

FOTO HAMBURG
Grote Krocht 19, tel. 2510

VOOR:

camera's

pasfoto's

bruïds- en kinder-

reportages

Voor pianoreparatie

Van Kessef

Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114.

Haarlem. Tel. 21036.

Schilders-

bedrijf

H. C. v.
(f&fy

Telefoon 2638

^oróettsrle

.ciióon .ecf&nce.

daar slaagt U! :.

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

^j&2j& Mary Borst
Gediplomeerd

schoonheids-

specialiste

Gezichtsbehandeling,
lichaamsmassage

en manicure

BREDERODESTRAAT 134
Telefoon 3328

Ook 's avonds
en zaterdags geopend.

ruimt laatste paren op!

WSHSSSHI

Slagerij

BURG
IS KWALITEIT

KERKSTRAAT-ZAIMOVOORT

sa

11
EXTRA AANBEVOLEN:

B 750 gp. kalfslappen

11
mmm

500 gr. varkensfrikando

11 500 gr. malse rosbief

PlISIIllIlliMlIfiilflIfil

11
11
11
11
11
11
11

HALTESTRAAT 3 ij

KWALITEIT — KWALITEIT II
II
II
H
H
H
11
II
II
II
II

5 88
4.68
4.75

RAUWE
LEVER

100 gram 0.37

150 gram

PEKELVLEES

0,69

500 gram

HACHÉ VLEES

2,25

WEEKEND-RECLAME
100 gr. HAM en

100 gram HAAGSE
LEVERWORST, samen

i

500 gr. magere RTJNDLAPPEN 3.79
500 gr. fijne RIBLAPPEN 3,59
500 gr. pracht RUNDLAPPEN 2.S8
500 gr. LAMSKARBONADE 2.25
500 gr. LAMSLAPPEN 2.10

500 gr. LAMSBOUTLAPPEN 3,25
500 gr. KALFSLAPPEN 3.98
500 gr. doorr. VARKENSLAPPEN 2,20
100 gr. mager PEKELSPEK
voor de zuurkool 0,49

11 Heerlijke malse biefstuk 1.20

M. 500 gr. hamllappen
H
11
II
D
II

i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
m

100 GRAM

4.25 i

0,99

DINSDAG
750 gr. pracht

RUNDERLAPPEN

3.48

m
m
m
m
m
m
m
®
m
ii
ii
ii
ii
m
m
m
m
m
m
m
m

WOENSDAG



Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd

!

ZEESTRAAT 44- TELEFOON 2254

«aïVH-Or

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming:

Dr. a A. GERKESTRAAT 40 xd.

ZANDVOORT - Tde&on S603

100% financiering mogelijk.

P.V.D.A. Zandvoort
WOENSDAGAVOND 29 JANUARI SPREEKT

dr. Marcel van Dam
IN HET GEMEENSCHAPSHUIS

PROFITEERDE U REEDS
VAN DE ENORME

PRIMA GRASLINNEN LAKENS
van een zeer bekend merk. De kleine
schoonheidsfoutjes zult U moeilijk

kunnen ontdekken.

1-pers.

150x250

9.68 - 8.98

Bijpassende slopen ...

2-pers.

180x250

9.98

3.48 - 2.48

GRASLINNEN LAKENS

optisch wit, pracht kwaliteit

150x250 160x250 200x250 240x250

8.78 10.78 15.78 18.78

Bijpassende slopen, 60 x 70,

hotelslultlng 2.68

GRASLINNEN LAKENS uil Twente

met kleine schoonheidsfoutjes

grote
2-pers.

150x240 180x240 200x240

8.98 9.78 12.98

Voor
LITS-JUMEAUX 240x240 14.98

KATOENEN DAMAST
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Redaktie en

administratie:

Achterweg 1
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Postbus 23
"

Advertentieprijs

:

15 et per mm-hoogte

ZANDVOORTS
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

URANT
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar
Per post ƒ 11,—; buitenland ƒ 13,—
Losse exemplaren 20 cent

Mini-zege van Zandvoortmeeuwen
op WSV'30 uit Wormer

Zandvoortmeeuwen heeft eergisteren in het topje van de Zaanstreek

een kleine zege geboekt op het elftal dat in afdeling West, 2e klasse A,

als een trieste slippendrager fungeert: WSV '30 uit Wormer. Triest

vanwege het geringe puntenaantal dat de ploeg tot dusverre wist te be-

halen. Uit dertien gespeelde wedstrijden slechts vijf punten. Wèl een

verschil met Hollandia dat — met één wedstrijd meer — 21 punten ver-

zamelde. Maar dit elftal staat dan ook bovenaan in de afdeling.

Toch werd de ontmoeting met de voetbal-

lers uit Wormer door Zandvoortmeeuwen
niet zonder zorg tegemoet gezien. De pres-

taties van de kustbewoners bewegen zich

de laatste tijd in dalende lijn en het zelf-

vertrouwen uit de beginperiode van de
competitie, toen het elftal de ene overwin-
ning na de andere boekte, is flink geslon-

ken. In een dergelijke situatie begint

zelfs een zwakke tegenstander de propor-

ties van een reus aan te nemen.
Dat viel j.1. zondag nogal mee. De

,WSV-helden zijn weliswaar stevig ge-

bouwd, maar dat bleek op het drassige
terrein eerder een nadeel dan een voor-

deel. De 'zware jongens' hadden bijzonder
veel moeite zich aan de modderkluiten en
graspollen te ontworstelen. De geel-blau-

wen, die ook veel hinder van de modder-
poel op het veld ondervonden, kwamen er

iets sneller overheen. In de 18e minuut
ging het zelfs zó rap dat Maarten Koper
— die de bal vanuit buitenspelpositie

•kreeg toegespeeld — het leer onhoudbaar
.achter de WSV-keeper knalde.

Het zag er naar uit dat de voorsprong
van Zandvoort geen lang leven beschoren
was. Onder de toenemende druk van de
gasten viel het elftal terug in de verdedi-

ging. ZVM moest steeds meer terrein prijs

geven en stond soms met de rug tegen de

OHvV BRENGT
'ZACHTJES MET DE DEUREN'
In het verenigingsgebouw 'De Krocht'
brengt de toneelvereniging 'Op Hoop van
Zegen' een tweetal opvoeringen van de
komedie 'Zachtjes met de deuren'. De eer-

ste uitvoering vindt plaats op donderdag
6 en de volgende op donderdag 7 februari
a.s. De regie van het spel is in handen
van de heer H. Rooth.

INBRAAK IN CAFé
Een aan het Kerkplein gevestigd café

heeft in de nacht van zaterdag op zondag
ongewenst bezoek gehad. De toegang tot

het perceel, waarin de zaak gevestigd is,

werd geforceerd door middel van het in-

slaan van een ruit. Uit het café wordt een
bedrag van 250 gulden vermist. De recher-

che stelt een onderzoek naar de inbraak
in.

muur. Enkele uitvallen van de voorhoede,
met scoringskansen voor Arend Stobbe-
laar, brachten wat bewegingsvrijheid in

de rijen van de verdedigers. Zonder die

uitbraakpogingen had het er voor ZVM
niet zo best uitgezien.

De tweede helft van de wedstrijd begon
met een paar benauwde ogenblikken voor
de bezoekers uit de badplaats. Maar ook
nu zorgde de voorhoede voor het nodige
tegenwicht en slaagde er na enige tijd in

aan WSV het initiatief te ontnemen. Dit
was vooral te danken aan de betere tech-

niek die Zandvoortmeeuwen — ondanks
modder en aardkluiten — wist te ontwik-
kelen. Hiertegen bleken de gastheren op
de duur niet opgewassen en zij trokken
zich op de eigen speelhelft terug. In de
verdediging voelden zij zich kennelijk be-

ter thuis en gaven de Zandvoortse aanval-.

Iers uitstekend partij. En hardnekkig wa-
ren zij ook, want voor ieder gat in de
rond het doel opgetrokken 'muur' hadden
zij wel een been om de bres te dichten.

Vijf minuten voor het einde leek de weg
vrij. Arend Stobbelaar liep op de bal toe— hij mocht een door de arbiter toegewe-
zen strafschop nemen — en schoot. De
naar Wormer meegekomen ZVM-suppor-
ters konden hun teleurstelling niet verber-
gen toen Stobbelaar het doel miste. In de
slotfase van de ontmoeting probeerden
beide partijen nog een goal te forceren.
Hun inspanningen leverden veel buitelin-

gen en een paar enorme schuivers, maar
geen resultaten op. De stand bleef zoals
deze reeds in de 18c minuut was bereikt.
1— voor Zandvoortmeeuwen. Het elftal

was er — en terecht — gelukkig mee.

,Na de wedstrijden van afgelopen zondag
ziet de stand in afdeling West, 2e klasse,

OPMERKELIJKE
RESULTATEN VAN
O.S.S.-MEISJES
Tijdens de eergisteren in de P. H. v.d.

Leyschool in Haarlem gehouden meisjes.-

kampioenschappen van de bij de Kenna-
mer Turnkring aangesloten gymnastiek-
vereniging hebben de O.S.S.-deelneemstets
opmerkelijke resultaten weten te bereiken.
Van de vijf door O.S.S. afgevaardigde
turnsters wisten drie een topplaats te be-
reiken. Het waren B. van Soolingen met
33.60 pnt; Chr. Duker met 32.55 pnt. en
J. Visser met 30.90 pnt. In totaal namen
20 meisjes van diverse verenigingen deel

aan de kampioenswedstrijden, die beston-
den uit een oefening met ongelijke leg-

gers, een oefening op de evenwichtsbalk,
een vrije oefening en een sprong.
Voor de drie genoemde O.S.S.-meisjes

betekent de uitslag deelname aan de Ie
ronde van de Nederlandse meisjeskam-

pioenschappen, die begin maart in Haar-
lem zullen worden gehouden. De totaal-

uitslagen van de j.1. vrijdag gehouden on-
derlinge wedstrijden van de geselecteerde
opleidingsgroep-meisjes — bedoeld als ge-
nerale repetitie — luiden als volgt:
1. Chr. Duker met 33.7 pt.; 2. B. v. Soo-
lingen met 33 pt. en 3. J. Visser met 31.7
punten.

JAARVERGADERING
MUZIEKKAPEL
De Zandvoortse Muziekkapel belegt op
woensdag 29 januari a.s. in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davidsstraat de
algemene ledenvergadering 1969. De perio-

diek aftredende bestuursleden mej. G. van
Keule en de heren E. Keur en A. Schaper
stellen zich voor een nieuwe zittingsperio-

de herkiesbaar. Tijdens de bijeenkomst
zullen mededelingen worden gedaan over
evenementen waaraan de kapel muzikale
medewerking zal verlenen.

Voor de raad begint 1969
met een berg voorstellen

Voor de eerste openbare vergadering van de Zandvoortse gemeenteraad

in 1969 heeft het college van b. en w. een agenda van maar liefst 23

voorstellen — exclusief de rondvraag — samengesteld.

Toch hoeft het geen nachtwerk te worden. Zo op het blote oog vermeldt

de agenda voor de vergadering van hedenavond in de raadzaal van het

gemeentehuis geen controversiële onderwerpen.

A, er als volgt



Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen setterdat; 25 januari:
Zandv.m. 2—SMS 2
Zandv.m. 3—DSOV
Zandv.m. 4—SVJ 4

Adspiranten:

DCO a—Zandv.m. a
Zandv.m. c—RCH c
Zandv.m. e—HPC d
BSM b—Zandv.m. g

Pupillen A:

Zandv.m. a—HFC a
Zandv.m, b—HFC b
TYBB c—Zandv.m. c
Zandv.m. d—EDO c
Bloemendaal c—Zandv.m. e
TYBB h—Zandv.m, g
TYBB g—Zandv.m. f

Pupillen B:

HBC c—Zandv.m. c

Bloemendaal b—Zandv.m. d
EHS b—Zandv.m. e

Uitslagen zondag 20 januari:

WSV '30—Zandv.m.
Zandv.m. 3—-RCH 5
Hillegom 4—Zandv.m. ' 6
Bloemendaal 3—Zandv.m. 7
Zandv.m. 8—Schoten 4
TZB 5—Zandv.m. 10
Schoten 11—Zandv.m. 11
Kenriemers 11—Zandv.m. 12

Junioren:

Zand,v,.m. a—Concordia a
Zandv.m. c—Schoten b
Zandv.m. d—Concordia c
Zandv.m. f—Schoten d

1—0
1-2
2—0

2—0
1—4
1—2
2—1

1-1
1—1
3—0
2—

5

1—0
4—2
4—2

0—2
2—0
0—4

0—1
3—1
3—3
0—4
2—2
0—7
6—

6

4—2

1—2
5-0
4—3
3—3

K.J.C. „NOORD"
Na de 9e ronde van het door KJC Noord
georganiseerde klaverjastournooi voor
verenigingsteams luidt de stand:
1 T.Z.B. B met 14 pnt; 2. N. Noord met
10 pnt; 3. Postillon met 10 pnt.; 4. Noord
B met 10 pnt.; 5. Z 25 met 8 pnt,; ó.

Noord A met 8 pnt.; 7. Goksters met 8
pnt. en 8. T.Z.B. A met 4 pnt.
De eerste vier plaatsen in de clubcom-

petitie van januari worden ingenomen
door:
1. J. Paap Sr. met 20713 pnt.; 2. mevr.
Luiten met 19684 pnt; 3. H. Bol met
39275 pnt en 4. mevr. Castien met 18655
punten.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
J.l. donderdag vond in het Gemeenschaps-
huis de 6e ronde plaats van de clubcompe-
titie 1968-'69. Tevens werden de beker- en
de jeugdwedstrijden gespeeld. De uitsla-

gen waren:

Heierman—Roetemeyer —

1

De Jong—Eldering %—Vi
Van Keule—v.d. Brom %—

%

Slijkerman—De Bruin —

1

Buissink—Lindeman —

1

Hessing—v. Ommeren 1—
Geerts—Koel 1—0
Nefkens—Beekhuizen —

1

Van Elk—Sandbergen 1—
Loo—Loevendie 1—
Verlaan—v.d. Schaft 1—0

Bekerioeds trijden

:

S. P. Weller—Muller 0—1
Jeugd:

Stalenhoef—De Graaf —

2

Valk—Ganzeboom —

2

Havinga—Keislair 2—

NCVB-BIJEENKOMST
De afd. Zandvoort van de Ned. Christen
Vrouwenbond belegt op vrijdag 31 januari
een huishoudelijke vergadering in de Cal-
vijnzaal van de geref. kerk aan de Julia-

naweg. Tijdens de bijeenkomst bestaat er
gelegenheid tot kienen.

Inboedelveiling
op donderdag 30 januari

's middags 2 uur
in het sousterrain van het Veilinggebouw
'De Witte Zwaan', ingang Gasthuisplein,
t.o. van deurwaarder C. G. Haasters,
Geveild wordt de daar aanwezige inboe-
del, koelkast, kleingoederen, enz., enz.

Bezichtigen woensdag 29 januari van
2-8 uur en donderdag 's morgens voor de
veiling.

Inlichtingen dagelijks telefoon 2164.

VEILINGDIREKTIE

Fa. Waterdrinker
DORPSPLEIN 2

K
Te koop gevr.: KONIJ-
NENHOK. Tel. 4794.

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE - MASSAGE
Alleen volgens afspraak

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort telefoon (02507) 3377

Werkster
gevr. 2 ocht. p.w. Hoog
loon. De Klaproos, Kost-
verlorenstraat 94, telefoon

(02507) 2607.

WERKSTER gevr. voor 1
of 2 ocht. p.w. Hoog uur-
loon. Bengen, Boulevard
Paulus Loot 81, tel. na 18
uur 2690.

Jongeman zoekt net
KOSTHUIS in Zandvoort.
Br. ond. nr. 801 bur. Zand-
voortse Courant.

Gevr.: nette WERKSTER,
voor 1 ocht. p.w. in klein
rustig gezin (2 pers.) van
9-12 u., ƒ4,- p.u. Oranje-
straat 17, tel. 2931.

Te huur voor oudere dame
KAMER, slaapk., met ge-
bruik v. keuk., voor perm.
bewoning. Br. ond. nr. 802
bur. Zandv. Courant.

Te huur: GARAGE (per 1
febr.) voor kleine auto.

WIE heeft m'n rode katje
gevonden? Roepnaam:
'Pietepiet'. Keur, Nieuw-
straat 8, tel. 5229.

TE KOOP
HUIS, ƒ25.000,-; parterre:
3 kamers, parket, keuken,
schuur; boven: 2 kamers,
douche, en: HUIS, 7 kam.,
cv., badk., etc. Prijs in
overleg. Mak. K. C. van den
Broek, Brederodestraat 25,
telefoon 2318.

Te koop: Palisander-houten
TAFEL met vier bijpass,
stoelen. Lijsterstraat 6.

Ned. Protestantenbond
Brugstraat 15

VROUWENMIDDAG
op donderdag 30 januari

2.30 uur n.m.

Belangstellenden welkom.'

Zandvoort
Haarlemmerstraat

rijstaand huis
aardige tuin, houten

garage, oliestook verw.
Ind.: 2 royale kamers
en suite, gr. 3e kam.,
gr. eetkeuk., kl. keuk.,
badk.; boven: 6 kleine-

re slaapk., douche.
Vraagprijs ƒ 72.000,—

Makelaarskantoor

Fa. J. D. Wildeboer
Zandvoorterweg 86,

Aerdenhout.
Telefoon 023-48001.

Ruim] 40 jaar

kijk op huizen!

HET ADRES voor nieuw
en reparatie van raster-

werken, stalen ramen en
deuren, rietmatten, wind-
schermen en alle soorten
ijzerwerken, ook lassen, is

A. VAN DÜIJN
Tollensstr. 39, Zandvoort,
telefoon 02507-2608.

C0B1 BEEK-ME1SNER
schoonheidsspecialiste

gezichts- en

lichaamsmassage
W. Draijerstr. 3, tel. 3412

Uw adres voor blijvende
ontharing.

De schoonheidssalon
voor iedereen

Te huur gevr.: 3-4 kamer-
FLAT voor juli, omg. Ruij-
terstraat. Woningbureau
't Centrum. Tel. 02507-3284

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

i»^«^ i—'

't Schuitegat gaat in zee

vrijdagavond om 9 uur
openen wij onze

BAR - BODEGA - SNACKCORNER
in het winkelcentrum van

-

Hoofddorp
Wij nodigen alle vrienden en bekenden
uit om de tewaterlating mee te maken.

Je en laatste drankje VAN DE ZAAK!!

MARJO en FRANS HEINTJES

J

Extra verdiensten!
U kunt veel winst maken met de verkoop van Ola-l]s.

Wij bieden u • hoge winstmarge • goede service •

uitgebreid assortiment • goede reclamesteun.

Voor een aantal wederverkopers hebben wij diepvries-

conservators op zeer gunstige voor-
waarden. Interesse om in 1969 Ijs te

gaan verkopen?

Bel dan nog heden Iglo 030 - 35641
(Heer Rodenburg) of schrijf naar Iglo

N.V., Nijenoord 7a, Utrecht.

Serveerster
en

stoeleman
gevraagd. Strandpaviljoen HOLLENBERG
Troelstrastraat 11, telefoon 3904.

VIS & DELICATESSENHANDEL

Fa. SCHUT
KERKSTRAAT 21 — TELEFOON 2121

In onze verse Vishal heden:

TONG, SCHELVIS, SCHAR, TONG-

SCHAR, ROG en verse BAKBOKKING

Bang voor de griep?
Niets geen gepiep

Door veel vlees (van Nielen) te eten
kunt U Mao wel vergeten

1 heel kilo GEHAKT
voor slechts 2.98

met zakjes
kruiden

DONDERDAG:
1 kilo DOORREGEN OSSELAPPEN 3,85

500 gram dikke vleeskrabben . . 1,98

Varkenspoten per stuk 0,40

500 gram SPEK 1,25

1 grote ROOKWORST 0,85

MET SPOED GEVRAAGD:

aardig winkelmeisje
5-daagse werkweek - Hoog loon.

FRIESE SLAGERIJ
KLEINE KROCHT 1 -TEL. 2432 - ZANDVOORT

ZET HIERDE
EEW-PRUZEN
VAN ELDERS
EENSNAAST
.... danaebupas
hoeveel -'t scheelt
mebcle prijzen...

ZONDERET.W.

01RK11BROEK

3AC.HERMANS

OPWOENSDAG
END0NDERDA6
extta/cootyes

29<zn 30js)nuarf;

HEEEUJfce

VLEESSMAK
KUIPJE^,

<5EKLeU(2DE

WATTEN

100
"

igram

BWSFERDSÜIKER

POND

DADELS
eigen Tmporfcl

48ügiam

3EWEL-UP COIA

KICK REPEN

P0TAT0CHIPS
FAMILIE -

B\AL

MOSSELEN

üAMPcrr 99
KERSENopsap

WUNC0GNAC
om succes!M^e\m

GROTE gf5
HALEN MAARbjj

DIRKÜBR0EK
DACHERMANS

Voor

familiedrukwerk
iar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1, telefoon 2135
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voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG. GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Redaktie en adm.: Achterweg 1
Advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;
per post f 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

Losse exemplaren 20 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Postbus 23, telefoon 2135.

Burgemeester hekelt injaarrede
uitblijven beslissing wegverbinding met achterland

Burgemeester A. Nawijn heeft dinsdagavond in zijn nieuwjaarsbood-

schap aan de raad kritiek geoefend op het z.i. trage beleid van de pro-

vinciale besturen inzake de totstandkoming van een betere en snellere

wegverbinding van Zandvoort met het achterland. De eerste burger

noemde het een levensvoorwaarde voor het ganse en zeer omvangrijke

bedrijfsleven in de sector recreatie en voor allen die daarvan direkt of

indirekt afhankelijk zijn, dat daarvoor nu eindelijk eens een beslissing

wordt genomen. Hij vond het 'ergerlijk en onaanvaardbaar' dat nog lan-

ger getalmd wordt met het nemen van de daarvoor nodige besluiten.

Volgens de heer Nawijn lijdt het hoofd- gehouden omdat het de gemeenten zijn die

middel van bestaan in Zandvoort reeds
ernstige schade doordat nu al jaren-

lang geweifeld en getalmd wordt. Zowel
Gedeputeerde Staten als Provinciale Sta-
ten dienen te beseffen, aldus spreker, dat
die schade in de nabije toekomst in toe-

nemende mate zal optreden door het uit-

blijven van de enig juiste verbinding, te

weten de zuidelijke agglomeratieweg.
Dat is de weg, vervolgde de burgemees-

ter, zuidelijk langs de agglomeratieweg
Haarlem/Heemstede welke aansluiting

moet krijgen op de verbinding naar het
oosten, naar Zandvoorts achterland, te

weten o.a. Amsterdam — hetwelk zich

steeds meer zuidelijk verplaatst naar Am-
stelveen, Buitenveldert, Bijlmermeer -

het centrum van ons land en het Ruhrge
bied. Dat is de weg welke zonder vermen-
ging van het locale verkeer (der agglome-
ratie Haarlem/Heemstede) met het door-

gaande verkeer (van het achterland naar
de kust), de toeristen, via de noordelijke

en de zuidelijke randwegen om Zandvoort
heen, zonder oponthoud, rechtstreeks kan
brengen waar zij willen zijn: aan de kust,

letterlijk aan de kust.

Het is ook de weg, ging spreker voort,

welke als de enig juiste is aangemerkt
door de in het Intergemeentelijk Samen-
werkingsorgaan Kennemerland samenwer-
kende acht gemeenten, die alle in steeds

toenemende mate de 'terreur van het door-
gaande verkeer over hun locale wegen- en
stratenplannen ondergaan'. Die gemeen-
ten verwachten van de Staten dat met
hun. eensgezinde verlangen rekening wordt

(

De heer A. Nawijn:

Lief zijn voor gemeenschapsbezii

In zijn nieuwjaarsrede heeft burge-
meester A. Nawijn een beroep ge-

daan op de burgerij van Zandvoort
er aan mee te werken 'voor Zand- '

voort het beste te bereiken wat mo-
gelijk is.'

De eerste burger zei, 'dat die me-
dewerking niemand veel moeite be-

hoeft te kosten en al kan worden
gegeven wanneer men zich voor
ogen wil houden dat alles wat 'van

de gemeente is' in feite het gemeen-
schapsbezit van allen is, waarop wij
dus als gemeenschap even zuinig en
zorgzaam behoren te zijn als op
ons eigen persoonlijk bezit.'

Aan ouders en volwassenen vroeg
hij daarom: 'Breng de kinderen en
de opgroeiende jeugd bij dat vernie-
lingen van gebouwen, beplantingen,
duingebied, straatmeubilair enz. en
het achteloos lopen door plantsoe-

nen, nodeloos kosten van herstel

vergen en dat de daaraan bestede
gelden niet meer aan nuttige zaken
kunnen worden besteed. Laat ook
ieder beseffen dat het wegwerpen
van papier, flessen en ander afval

op straten, in plantsoenen, in duin-

terrein en op het strand, het ver-

vuilen van openbare wandelplaatsen
en strand door honden, de hinder
van onbeheerd loslopende honden
zowel voor eigen inwoners als voor
toeristen — dat zijn Zandvoorts
klanten — in steeds toenemende
mate een ergernis is en bovendien
dat het schatten geld kost van op-

ruimen en schoonhouden, welk geld
eveneens beter besteed kan wor-
den'.

Burgemeester Nawijn eindigde
zijn appèl aan de burgerij aldus:

'Het moet mogelijk zijn daarin ver-

betering te brengen mits wij bereid
zijn ons samen daartoe in te span-
nen èn elkaar — ook al kent de één
de ander niet — op vriendelijke

wijze er aan te herinneren, wanneer
we in de oude fout vervallen èn zo'n

{goedbedoelde herinnering ook willen
accepteren'

.

*Ê0^ 0^Ê^^Ê0^m

de locale behoeften, noden en problema-
tiek van nabij kennen en die, over de
grenzen van eigen gemeente heenkijkende,
rekening houdende met de belangen van
de streek èn van verder gelegen gebied, de
beste oplossing daarvan hebben aangege-
ven, merkte de heer Nawijn op.

Aan het begin van zijn jaarrede noem-
de de burgemeester het scheppen van
voorwaarden, welke moeten leiden tot een
welvarend samenlevingsklimaat in Zand-
voort, in stoffelijke zowel ais geestelijke
zin, de voornaamste taak van de raad en
het college van b. en w. Bij het treffen
van maatregelen en het nemen van be-

sluiten, moet in de allereerste plaats ruim
baan worden gelaten aan het particulier
initiatief, meende de heer Nawijn. Waar
nodig of wenselijk — indien mogelijk en
noodzakelijk ook materieel — gesteund
door de overheid. En waar anderen in ge-

breke blijven, op initiatief van de over-
heid.

tatie. Nog minder heeft men zich veelal

ook afgevraagd of hetgeen men zélf mooi
en goed en daarom noodzakelijk vindt,

van dusdanig algemeen belang kan wor-,

den geacht, dat het gorechtvaai digd zou
zijn daaraan overheidsgeld te besteden.
Dit alles, merkte de hr. Nawijn op, wordl
zo dikwijls maar afgedaan met de sim-
plistische uitspraak: 'daar moet de ge-

meente voor zorgen'.

Zo komen, zei spreker, met de regel-

maat van de klok allerlei aanvragen en
verzoeken binnen in min of meer dringen-
de toon gesteld. Het gemeentebestuur
staat dan voor de taak van te wikken en
te wegen met betrekking tot de vraag
wat wel, wat minder en wat met gere-

kend dient te worden tot een aangelegen-
heid van algemeen belang. Het gemeente-
lijk budget, vervolgde de heer Nawijn, is

duidelijk beperkt in zijn mogelijkheden en
ook de raad kan een gulden maar één
keer uitgeven. Er zijn nog zoveel aange-
legenheden, waarbij de verzoekers meest-
•al niet stil staan, maar die van dusdanige

is zuiks ie aoen, aan wei omaai men, ner
'/importantie zijn dat zij ter enige tijd ter

belang ziende, nochtans de juiste aanpak ^ moet W0
J

rden gel}omen .

De burgemeester gaf in aansluiting

Voor het in gebreke blijven van parti-

culier initiatief wees de heer Nawijn twee
oorzaken aan:
In de eerste plaats doordat het te be-

hartigen belang zich door zijn aard niet
leent om door particulieren te worden be-
hartigd, In dat geval is het de laak van
de overheid zulks te doen. In de tweede
plaats doordat wor<lt nagelaten iets ter

hand te nemen omdat men eenvoudig niet

ziet, dat het van zakelijk of ideëel belang
is zulks te doen, dan wel omdat men, het

of de juiste personen daarvoor nog niet

heeft gevonden.
Het is dan maar de grote vraag, aldus

hierop een opsomming van een aantal
voorzieningen die op het gemeentelijk ver-

spreker, of de overheid dat dan altijd en
langlijstjc

B
staan: Bouw van scholen en

>n alle gevallen behomt te doen gymnastieklokalen; de huisvesting voor
In d.t verband wilde de heer Nawijn de Sf,. trinsf,linnlsp nrp

'

aHpvp n ktivit«ifPn voor
raad er aan herinneren dat de overheid f

meer en meer geconfronteerd wordt me 1

.uitspraken over aangelegenheden 'die zo
nodig ter hand moeten worden genomen'.
Aangelegenheden, ging spreker verder,

waaraan men zelf nauwelijks iets doet en
waarvan men kortweg stelt dat de over-
heid dat behoort te doen en/of te bekos-
tigen.

Aan de vraag, welke kosten met het tei

hand nemen van zulk een aangelegenheid
gemoeid zijn, hoe men een eenmaal begon-
nen aangelegenheid denkt te kunnen la-

ten voortbestaan, kortom welke exploita-

tiefactoren daarbij een rol spelen, blijkt i

men bij nadere informatie dan vaak niet

of nauwelijks te zijn toegekomen. Laat
staan ook aan de vraag hoe men aan de
middelen denkt te komen tot financiering
en hoe aan die ter dekking van de exploi-

Raad praatte lang en breed
over verhoging strandtarieven en politieschool

De eerste raadsvergadering van het jaar, die dinsdagavond j.l. onder

voorzitterschap van burgemeester A. Nawijn plaats vbnd, kenmerkte

zich door een vrij verrassende breedsprakerigheid van zowel leden als

college. De 24 punten (inclusief rondvraag) tellende agenda zag er —
volgens ingewijden — niet alarmerend uit,, maar er waren nochtans

enkele problemen waarvoor men eens 'recht ging zitten', zoals bijvoor-

beeld het voorstel tot wijziging (verhoging) van de tarieven voor stoelen-

verhuur etc. aan. het strand. Ook hier klonk in de debatten over dit on-

derwerp het algemene onbehagen omtrent de ingevoerde B.T.W.

De heer JANSSBNS (bp) was 't hier

volkomen mee eens. Volgens hem maakte
de heer Attema twee gedachtefouten. De
raad als zodanig heeft niet 'afgesproken'
dat er niets meer over deze kwestie wordt
gezegd, dat Is een laadsmcerderheid ge-

weest! En dan nog: Inderdaad, wie zal

een burger beletten zich tot de raad te

wenden? De raad moet tot de een of an-

dere besluitvorming komen en daarna is

er altijd beroep mogelijk bij Ged. Staten
of hoger. Dat is de gangbare orde!

De heer ZOET (pvda) dacht dat de
raad dit wel kon delegeren aan b. en w.
waarop de heer JANSSENS repliceerde

dat de oppositie in de Tweede Kamer b.v.

wel op haar achterste benen zou staan
als een bepaald schrijven (van b.v. werk-
nemersorganisaties) zonder behandeling
door de regering zou kunnen worden af-

gedaan!
De motie-Attema werd echter met 10

Het voorstel tot deelname aan de te Am-
sterdam op te richten regionale politie-op-

leidingsschool kreeg eveneens een 'gede-

gen' behandeling.

Tenslotte waren er talrijke zgn. hamer-

punten, die veelal op het financieel-tech-

nische onderwijsvlak lagen.

Voorafgaande aan de agenda hield bur-

gemeester A. Nawijn zijn' gebruikelijke

nieuwjaarsrede, die ditmaal uitblonk door

beknoptheid. In bovenstaande kolommen
treft u meer over de rede aan.

De voorzitter deelde mede dat de heer

GOSEN wegens verblijf in het ziekenhuis

verhinderd was aan de besprekingen deel

te nemen.

Motie van wantrouwen
t.o.v. twee ingezetenen

De behandeling van de ingekomen stuk-

ken vertoonde een nieuwe procedure. Bij

ieder stuk werd al een suggestie gegeven
om het voor kennisgeving aan te nemen,
het evt. te behandelen bij een ander raads-

voorstel, het aan de agenda toe te voegen
of het ter afdoening in handen te stellen

van de burgemeester. Deze werkwijze ont-

ketende een lichte verwarring omdat men
deze strakke lijn tot dusverre niet gewend
was!

1. Er was in de eerste plaats een brief

d.d. 29 december 1968 van de heren C. H.

van Brero en J. J. Lavoo inzake de kwes-
tie 'bouwvergunning Cornelis v.d. Werff*
straat 10'.

B. en w. stelden voor dit schrijven voor
kennisgeving aan te nemen.

De heren JANSSENS (bp) en FLIE-
RINGA (groep Breure) wilden er echter

over praten, maar hun poging hiertoe

strandde op de afwijzing van de raads-

meerderheid (10—4). Met eerstgenoemde
leden waren ook de heren KOK (algemeen
Zandv. belang) en DUKKERS (kvp) van
mening dat er nog maar eens over ge-

praat moest worden. Toen bracht de heer

ATTEMA (vvd) de motie van de heer Go-

sen (24 sept. '68) in herinnering, waarin
gesteld werd dat de zaak nu eens afge-

daan moest zijn. 'Maar het houdt gewoon-
weg niet op!' zei deze spr. Daarom stelde

hij een nieuwe motie voor, waarin hij de

raad medewerking verzocht tot 'onherroe-

pelijke beëindiging van de discussies over

dit onderwerp. En mochten er nog brieven

over deze kwestie van de hand van ge-

noemde heren aan de raad gericht wor-
den, dan 'zou met deze motie in de hand
b. en w. gemachtigd zijn de kwestie naar
eigen inzicht if te handelen.

Hierover wilde men wel praten! De hr.

v.d. WERFF (prot. chr.) voelde niets voor
deze motie, omdat niemand ter wereld

een ander het recht kan ontzeggen zich

tot de raad te wenden, vond hij.

buitenschoolse creatieve aktiviteiten voor
de oudere jeugd; de bouw van goedkope
woningwetwoningen; nieuw bejaardente-

huis; uitbreiding van het aantal parkeer-
plaatsen en betere wegaansluitingen. Van
de wegaansluitingen noemde spreker, be-

halve de reeds gereleveerde weg met het
achterland, de verbinding bij Nieuw Uni-
cum/Waterleidingduinen, de verbetering
van de spoorwegovergang in de Sophia-

weg en de aansluiting van deze weg op
de Kostverlorenstraat.

Aan het slot van zijn jaarrede zei de
heer Nawijn het vanzelfsprekend en on-

vermijdelijk te vinden, dat niet over alle

enderwerpen door de raad gelijkelijk

wordt gedacht en geoordeeld'. Dat wordt
ook door niemand verwacht, merkte hij

op. Wat wel verwacht wordt, dat is een
serieuze zakelijke beraadslaging na gede-

gen kennisneming van de mérites van de

aangclegenheden.

Zandvoortselaan) 'onder de kap' kwam ie

staan. Spr. wilde het medeleven van het

gemeentebestuur honoreren met de aan-

bieding van een gebakje bij de koffie!

VOORZITTER stelde voor 'deze ingeko-

men stukken ter afdoening in handen van
elk der leden te stellen'!

STRANDTARIEVEN FORS OMHOOG
Als Ged. Staten geen spaak in het wiel

steken (wat niet te verwachten is) dan
gelden met ingang van het komende sei-

zoen aan het strand de navolgende tarie-

ven:
1. Voor het verharen van strandstoelen:

voor een uur: 0,50 (oud 0,40)

voor een gedeelte van de dag vóór

13 uur of voor het gedeelte van de

dag na 13 uur: 1,10 (oud 0,90)

voor een dag: 1,50 (oud 1,25)

voor een week: 7,50 (oud 6,25)

voor een maand: 22,50 (oud 18,75)

2. Voor liet ingebruik geven van strand

voor liet plaatsen van een wind-

scherm, een luchtbed of een stret-

cher:
voor een dag: 0,90 (oud 0,75)

De voorgestelde en door de raad goedge-

keurde bedragen zijn inclusief de door do

strandexploitanten verschuldigde B.T.W.
welke in dit geval 12% bedraagt van de

prijs exclusief de B.T.W.
'De heer JANSSENS (bp) wees op een

z.i. onbillijkheid. Blijkens het voorstel, zo

zei hij, zal de door de strandexploitanten

aan de gemeente verschuldigde variabele

vergoeding ad 12%% van de bruto-op-

brengst van de stoelenverhuur etc. ten

volle over de nieuwe prijzen worden bere-

kend. Hierdoor zou dus de gemeente —
door de invoering van de B.T.W. — meer
ontvangen!
Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) liet een

t /rr. waarschuwend geluid horen met betrek-

Sen5 ^=1 "SSgTsSS *** t0t ^n^ifwaf$T%&KMSïï^^te f.,. « s? zrdv^rtfdeTa
s

d^terr|
unmiaaenijK merna vroeg ae neer e ik,

hebben wi;j moeten deze gasten niet af-
ringa op korte termijn een afschrift van ".V, ,

J ' "j
T,-

,wo „,„«„ +„ ™ n„™ ™t„a „o.D11 ,
schrikken! vond zij.

De heer v.d. MOOLEN (pvda) wees e.-

op dat in het algemeen hier verhogingen
van 20% gingen gelden. Een en ander

deze motie te mogen ontvangen.
D

Een brief van de plaatselijke artsen d.d.

januari 1969 inzake voorzieningen ten be-
™

s eiï 'gevolg" van"de 'chaos der B.T.W.'
hoeve van de geestelijke volksgezondheid. zei ni;|

-

Hij
- zou net bij g% vinnen laten.

werd om pré-advies in handen gesteld van Dat men over het aigcmeen moet betalen
o en w. voor zeif meegebrachte stoelen en wind-
De heren Flieringa, Kuijpers Wentink, > schernlen etc. vond hij al kwalijk — de

Dukkers, Kok, Janssens.en Wels waren
stmndpachters doen er toch niets voor

voor toevoeging aan de agenda
D

Een brief van de heer W. C. A. Schoo al

— maar nu komt daar nog een forse ver-

hoging bovenop.

De heer KOK (alg. 2andv. bel.) maakte
hier, d.d. 18 januari 1969 inzake de wei- ook bezwaar tegen deze rigoreuze verho
gering van een gevraagde ontheffing van

| gingen . -wij mogen B.T.W. niet aanwen
_i..ii.! ^ < „j-j „_ .,, ^en voo^ extra-opbrengsten' vond spreker.

De heer FLIERINGA zei ook niet 'hap-

pig' op dit voorstel te zijn. Hij vesügdo
de aandacht op een artikel in 'Elsevier',

waarin een vergelijking werd gemaakt
tussen de prijzen in Amsterdam en bijv.

Aken. 'U zou schrikken!' zei hij. Spr. was
bang dat men. hier bezig is de kip met de

gouden eieren te slachten. Hij drong aan

dit voorstel terug te nemen en het te ver-

wijzen naar de Commissie voor Finan-

ciën. Dan kunnen we nauwkeurig te we-

ten komen wat we moeten doen, aldus de-

ze spr.

De heer v.d. WERFF (prot. chr.) vroeg
zich af wat juist en niet juist was. Hij

was van mening dat het kostenpeil voor

de strandpachters ook steeg, zodat er —
afgezien van de B.T.W. — toch wel van
een verhoging sprake zou moeten zijn.

Maar, zo meende hij, de strandpachters

zelf gaan akkoord met deze verhoging en

hebben haar zelfs voorgesteld. Waar ma-
ken wij ons dan nog druk over?!
De heer DUKKERS (kvp) achtte de

verhoging van het maandtarief (18,75 in

22,50) zeker te drastisch. Daar wilde hij

wel iets van af hebben. De maandtarief-

het sluitingsuur, werd ter afdoening in

handen gesteld van de burgemeester.
a

Indertijd is het voormalige raadslid mevr.
A. Mol-van Bellen benoemd als lid van het

bestuur van de Stichting Het Huis in de

Duinen. Mevr. Mol en haar echtgenoot
hebben thans hun intrek genomen in Het
Huis in de Duinen en daarom achtte zij de

tijd gekomen als bestuurslid te bedanken.
B. en w. stelden voor in haar plaats het

raadslid A. J. v.d. Moolen te benoemen.
Mevrouw Mol werd eervol ontslag als

lid van het bestuur verleend met dank-
zegging voor de door haar in deze func-

tie bewezen diensten.

De heer v.d. Moolen stelde zelf voor
wederom een vrouw aan het bestuur toe

te voegen en hij noemde: mevr. Poots-
Hogenes.
De raad had geen overwegende bezwaren.

Op dit ogenblik werd er koffie met gebak
binnen gebracht. Voorzitters' ogen gingen
naar de ZOET, die toelichtte dat deze dag-

een hoogtepunt was voor de Stichting

'Nieuw Unicum', waar de vlag in de mast
was gegaan omdat dit complex (aan de

DOM
KWETSEND
DISCRIMINEREND
De Zandvoortse gemeenteraad is liet nieu-
we jaar begonnen met het terwjzetten van
de klok naar de regententijd, toen veel, zo
met alles, geregeld werd door die van bo-

ven voor die van beneden — resp. de he-

ren en de burgers.
Met 10 tegen 5 stemveen nam de raad

dinsdagavond een motie van de partij-

voor-vrijheid en democratie-afgevaardigde
Attema aan waarin werd voorgesteld de
discussie over de woonhuis-affaire van de
heer Bosman thans definitief te sluiten en
de aan de gemeenteraad gerichte adressei.

van de heren Van Brero en Lavoo inzake
deze kwestie voortaan ter afdoening in

handen van het college van b. en w. ie

stellen. Voordat voorzitter Nawijn de mo-
tie — die hij niet ontraadde — in stem-
ming bracht, vroeg hij of deze werd ge-

steund. Mevr. Hugenholtz (vvd) en de lie-

ten Zoet (pvda), Van de Moolen (pvda),
Van Duijn (pvda) en Wels (bp) staken
hun hand op.

Waar komt dit onzalige en in strijd met
de spelregels van het democratisch ver-

keer tussen gemeenteraad en burgerij ge-

nomen besluit in feite op neer? In aller-

eerste instantie sluit hel twee inwoneis
van de gemeente uit hun al dan niet ge-

rechtvaardigde grieven t.a.v. de behande-
ling van hun zaak aan de volksvertegen-
woordiging voor te leggen. En verder
opent hei de mogelijkheid ook andere bur-
gers van de gemeente, die om de een of
andere reden als hinderlijk en lastig wor-
den beschouwd, de pas naar de raad af te

snijden. Dat gaat immers gemakkelijk.
Hup, je stelt een motie op, laat hem door
de voorzitter in stemming brengen en de
slagboom tussen burger en raad treedt

automatisch in werking. Let wel: tussen
burger en de door hem zelf gekozen
volksvertegemvoordiging!
Temoijl men allerwege streeft naar demo-
cratisering van het overheidsbestuur door
middel van meer openheid en inspraak
neemt de raad een motie aan, die alleen

maar kan leiden tot verwijdering en ver-

vreemding tussen kiezer en gekozene. Wat
moeten wij er verder ~nog van zeggen f

Het besluit is oliedom, kwetsend voor de
direkt betrokken burgers, kortzichtig, dis-

criminerend en vul verder maar in.

ZORG OM GOUDEN EIEREN
Er is dinsdagavond lang en breed gepraat
over de verhoging der "strandtarieven. U
kunt er in het raadsverslag over lezen.

Een aantal afgevaardigden lag de door b.

en w. voorgestelde verhoging van de prij-

zen 'joer een zitje in een strandstoel "Ac

.

nogal zwaar op de maag. Zij vreesden dat

de gemeente hiermee de kip met de gou-
den eieren naar de slachtbank zou drijven

en drongen aan op een matiging van de
voorgenomen tariefswijziging.

'Ik begrijp niet', zei de hr. Zoet (pvda),
'waarom raadsleden die anders het parti-

culier initiatief geen strobreed in de weg
willen leggen, er nu op gebrand zijn zelf-

standige ondernemers (strandpachters)

aan banden te leggen'.

Daar zat Iets in. Het had dan ook eer-

der op zijn weg gelegen bezioaur te maken
tegen een verhoging die het a.s. seizoen

een flinke bres zal slaan in het budget van
de sirandbezoeker. Want de prijzen die

werden voor- en uitgerekend logen er niet

om. Na veel op- en aanmerkingen, ideeën

en suggesties, schaarde de raad zich ten-

slotte, zij hei enigszins morrend, achter
het voorstel. Alleen de heer v.d. Moolen
(pvda) ging er niet mee akkoord en stem-
de tegen.

Om de levenskansen van de eerder ge-

noemde kip niet in gevaar te brengen
stelde de kvp-afgevaardigde Dukkers voor
de Zandvoortse zakenmensen van gemeen-
tewege op het hart te drukken de prijs-

spiraal niet in werking te stellen ,door on-

nodige verhogingen in de recreatieve sec-

tor toe te passen'. De raad, die juist het

'goede voorbeeld' had gegeven, knikte
hier enthousiast ,ja' tegen.

Nu maar hopen dat het advies van me-
vrouw en de heren weerklank zal vinden.

De kip is xoelisioaar nog in leven, maar
de eieren beginnen hun goudglans al aar-

dig te verliezen.



Raad verleende extra subsidie 's

aan Rekreade '68, Onderling Hulpbetoon en O.S.S.

Wederom waardering
voor 'Rekreade 'GS'

Over het jaar 3 968 ontving de 'Commissie
Zomerwerk' — in het leven geroepen door
liet 'Oecumenisch Contact Zandvoort' —
een subsidie van ƒ 3000,— , terwijl de ge-
meente zicli garant verklaarde voor de be-
taling der kosten van het zomerwerk op
liet kampeerwagenterrein 'De Zcereep' tot
een bedrag van maximaal ƒ 1150,- . De
Stichting Oecumenisch Contact heeft een
exploitatierekening! ingediend, waaruit
blijkt, dat deze rekening sluit met een te-
kort van ƒ 828,— . Dit tekort is ontstaan
door het inzetten van meer mensen op de
camping 'De Zcereep' clan aanvankelijk
nodig bleek, in verband met de grote be-
hoefte aan rekreatieve bezigheden,

De commissie verzocht een extra subsi-
die ter grootte van het exploitatietekort
ad. ƒ 82S,— . Een meerderheid van het col-
lege van h. en w. wilde echter niet verder
gaan dan ƒ 500,—

.

De heer DUKKERS releveerde dat hij

zich vorig jaar nogal kritisch had opge-
steld tegenover de ndspiraties van ge-
noemde commissie, die de naam kreeg van
'Rekreade '68'. Hij was van mening dat
met gemcentegeld uiterst zuinig moet
worden omgesprongen en bovendien had
hij zich op het standpunt gesteld dat het
werk, dat deze commissie wilde gaan doen,
op de weg lag van de V.V.V. Hij was in-

dertijd wel voor de garantiestelling van
ƒ 1150,— geweest, maar tegen het subsi-
diebedrag. Hij was bereid geweest het ga-
rantiebedrag met ƒ 1000,— te verhogen,,
waarin de heer KOK hem had gesteund.;

Intussen is de rekening over 1968 uit-

gekomen en tevens heeft men kunnen 1

zien wat de commissie allemaal heeft ge-
daan. In zekere zin zou men kunnen zeg-
gen dat 'Rekreade '68' verleden jaar een
examen heeft afgelegd, aldus spr. en zij

is in alle opzichten met lof geslaagd!
En omdat Touring Zandvoort verstek

laat gaand) wilde spr. het initiatief van
de commissie gaarne steunen en hij was
er zelfs voor een subsidie te verlenen ten
bedrage van het exploitatie-tekort van
ƒ 828,—. Hij wenste 'Rekreade '68' alle
sukses in de komende zomer.
De heer v.d. MOOLEN was het hier ge-

heel mee eens en zei dit voorstel (ƒ 828,-)
gaarne te zullen steunen.
Ook de heer JANSSENS uitte zich in
soortgelijke termen.
De wethouder van Sociale Zaken, de hr.

LINDEMAN, was verheugd met de eens-
gezinde lof van de raad voor 'Rekreade
'68'. Wat het verschil van standpunt tus-
sen de leden van college betreft, deelde
spr. mede dat hier zeker geen halszaak
van gemaakt is. Als de raad ƒ 828,— wil
subsidiëren, vond hij het best!
De andere leden van het college maak-

ten toen ook geen bezwaren meer en het
voorstel tot het verlenen van een subsi-
die van ƒ 828,— kwam er zonder hoofdel.
stemming door!

Krediet voor Onderling Hulpbetoon

Aan de Werkliedenvereniging 'Onderling
Hulpbetoon' werd een subsidie toegekend
van ƒ 25.512,— over het jaar 1967 in ver-
band met een exploitatie-tekort over ge-
noemd jaar.

Mevrouw HUGENHOLTZ merkte op dat
zij de gehele gang van zaken met deze
vereniging ietwat 'uit de tijd' vond. Zij
achtte het contributiebeleid niet juist en
achtte verhoging der contributie een drin-
gende eis, zodat deze aangepast zal wor-
den aan deze tijd.

Ook de heer FLIERINGA drong aan op
een moderner aanpak en een juistere fi-

nanciering van het geheel.

Wethouder LINDEMAN deelde mede
dat het vorig jaar reeds besloten was een
geheel nieuwe retributie- en contributie
regeling in het leven te roepen met ingang
van het jaar 1969. Er zal ook een nieuwe
en moderner aanpali van de werkzaam-
heden der vereniging worden bewerkstel-
ligd, o.a. op het terrein van de bejaarden-
zorg, waarbij 'Onderling Hulpbetoon' in
belangrijke mate is ingeschakeld.

VOORZITTER beklemtoonde het grote
nut en het uitstekende werk van deze ver-
eniging, die haar aktiviteiten begon in

een tiju dat er nog nagenoeg geen sociale
voorzieningen van enige betekenis waren.
De raad ging na enkele op- en aanmerkin-
gen met het voorstel akkoord.

Politie wordt grondiger opgeleid
in internaatsverband
Oprichting regionale poliüeoplcidings-
school

Als resultaat van besprekingen tussen de
gemeentebesturen van een aantal Noord-
hollandse gemeenten, wordt voorgesteld
dat deze gemeenten (19) een gemeen-
schappelijke regeling zullen aangaan,
welke ten dool heeft de organisatie van
de opleiding van het politiepersoneel de-
zer gemeenten op een centrale politieop-
leidingsinrichting met internaat. Er zijn

reeds drie van dergelijke opleidingsscho-
len in Nederland gevestigd, n.1. te Heer-
len, Lochem en Leusden.

Thans is er een plan voor de bouw van
een regionale politieschool te Amsterdam
aan de Sloterweg. (Bouw- en inrichtings-
koster, geraamd op ƒ 5.650.000,— ) B. en

Dat moet u meemaken

!

4-daagse PR0GRAMMARE1S

135:
BURG a/d WUPPER

met extra verzorging en
alle uitstapjes, enz.: slechts I

l#i D.D:Jetvliegreizen

>HP voor jonge mensen

SPANJE-ITALIE n-c"
hoogseizoen va. Ztu:

• voorseizoen nog voordeliger!

VRAAG kleurenfolder met fijne

en voordelige vakanties naar
Italië, Spanje, Oostenrijk, Duitsland

bij Internationale Reisorganisatie

DIRK VAN DEN BROEK
D-TOURS N.V.

Amsterdam- Bilderdijkstr. 126- tet.122758

A'dam Osdorp-Tussenmeer 1 - rel 195801
Rotterdam - G. J. Mulderstr.6 - tel.231300

sv stelden de iaad voor:
a) De gemeenschappelijke regeling met

de 18 gemeenten aan te gaan;
>>> de rente en aflossing van een geld-

lening groot ƒ 1.280.000,— aan te gaan
door de Regionale Politieschool Noord-
Holland voor de bouw van genoemde poli-

tieschool te waarborgen, zulks tot een ge-
deelte (ƒ 18.414,— ) van de hoofdsom.
Over dit onderwerp werd langdurig gedis-
cussieerd.

Vooral het college en speciaal met na-
me de voorzitter, beijverde zich het voor-
stel, dat tal van gecompliceerde financiële
aspecten heeft, nader uiteen te zetten en
toe te lichten.

He kwam er op neer dat het merendeel
van de raad er van overtuigd was dat de-

ze tijd behoefte heeft aan perfect opge-
leide politiemensen en dat een streeksge-
wijze coördinerinjj van deze opleiding
doeltreffend kan werken.
Er was dan ook geen hoofdelijke stem-

ming voor nodig om dit voorstel er door
te laten komen.

Aanpassing bouwverordening
inzake schuilplaatsen bij woningen

De gemeentelijke bouwverordening —
opnieuw vastgesteld bij raadsbesluit van
24 september 1968 — dient te worden aan-
gepast aan het door de nederlandse wel
voorgeschreven 'Besluit schuilplaatsen bij

bouw van woningen 1968'.

Het desbetreffende raadsvoorstel werd
zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

De heer FLIERINGA, die bevreesd was
dat de schuilplaatsen bij woningen, die in

de toekomst zullen worden gebouwd, als
zomerverblijf zouden kunnen gaan dienen,
werd gerustgesteld door weth. KERK-
MAN, die toegaf dat dit zou kunnen, maar
deze schuilplaatsen lenen zich niet voor
zelfs maar een korte huisvesting, omdat
er geen ramen in zitten.

D
Het bestuur van de christelijke kleuter-
school 'De Woelwaters' kreeg op zijn ver-
zoek een krediet van ƒ 276,- voor de aan-
koop van ontwikkelingsmateriaal.

D
De Gymnastiekvereniging 'O.S.S.' kreeg
een extra subsidie van ƒ 500,— (voorlopig"
voor het jaar 1969) in verband met de
verhoogde uitgaven doordat enkele meis-
jesleden van de vereniging sedert enige
tijd deelnemen aan de centrale keurtrai-
ning van het Kon. Ned. Gymnastiek Ver-
bond.

D
Voor de aankoop van twee surveillance-
auto's (Volkswagens) t.b.v. de politie
werd een krediet van ƒ 11.000,- gevoteerd.

G
De raad ging akkoord met de aankoop
van een perceel grond (390 m2) gelegen
in het ambachtelijke bedrijven bestemde
gebied in Noord, aan de heer J. Deutekom,
Marisstraat 58 alhier tegen een prijs van
ƒ 32,90 per m2. .

D
Het verlengde van de Lorentzstraat
(nieuwbouw ten noorden van de Celsius-
straat) is binnenkort gereed. B. en w.
stelden voor aan deze straat eveneens de
naam Lorentzstraat te geven.
De raad had hiertegen geen enkel be-
zwaar.

UIT DE RONDVRAAG
'Verbeter de wereld,
begin bij jezelf (te saneren!)'
Over het op 20 januari j.1. gehouden
'openbaar spreekuur' inzake het bestem-
mingsplan 'Noordbuurf, wilden de heren
Flieringa en v.d. Werff nog het een en
ander weten. Eerstgenoemde vroeg o.a. of
het ook de bedoeling is dat particulieren
daar bouwen. De heer v.d. WERFF zei

het principe van 'Verbeter de wereld, be-

gin bij jezelf!' te huldigen. De gemeente
moet hier dan maar het voorbeeld geven
en de 'oude troep' herbouwen of herstel-
len. Maar wat gaat er nou gebeuren?
vroeg hij.

VOORZITTER deelde mede dat er juist

na genoemd openbaar spreekuur een brief

was gekomen van het Ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
waarin werd aangekondigd dat 'Monu-
mentenzorg' gaarne suggesties zal geven
omtrent de voorgenomen sanering van
deze oude dorpskern. Particulier initiatief

zal met mot betrekking tot herbouw en
restauiaties zeker worden toegejuicht, al-

dus voorzitter.

Hierna sloot de heer Nawijn het open-
bare gedeelte van de raadsvergadering en
vroeg mevrouw en de heren nog even
achter gesloten deuren bijeen te blijven.

Spit, Spierpijn
en reumatische pijnen

wrijft U eveneens weg met

EXPERIMENT
MET KINDERCRèCHE
Het bestuur van de Wilhelminaschool
heeft het; initiatief] genomen om bij wijze
van proef over tej-igaan tot het inrichten
van een 'kindercrèche, waar kleuters van
omstreeks drie jaar onder deskundige, ge-
diplomeerde leiding prettig beziggehouden
worden.

Men heeft de beschikking over een leeg-

staand lokaal in de kleuterschool van de
Wilhelminaschool aan de Lijsterstraat,

Kinderen van ouders van alle gezindten
kunnen hier worden ondergebracht, Voor-
lopig wil men beginnen met drie ochten-
den per week, namelijk dinsdag-, donder-
dag- en vrijdagmorgen van half negen tot

twaalf uur.

Er blijkt reeds nu voor dit initiatief

veel belangstelling te bestaan. In vele ge-
meenten in ons land wordt een dergelijk
voorbereidend kleuteronderwijs reeds met
veel sukses gegeven. Inlichtingen worden
verstrekt door mevr. L. Brugman, Haar-
lemmerstraat 6, telefoon 5301.

RAAD IN MAART
WEER BIJEEN
De eerstvolgende openbare bijeenkomst
van de Zandvoortse gemeenteraad is vast-

gesteld op dinsdag 11 maart a.s. In fe-

bruari zal de volksvertegenwoordiging dus
niet vergaderen.

5f*<?4£
tfo $>pel

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
Programma zaterdag 1 februari:

VEW—Zandv.m. 15.15 u.

8 Zandv.m. 2—Kinheim 2 15.15 u.

31 Zandv.m. 3—Geel Wit 15.15 u.

38 IEV 2—Zandv.m. 4 12 u.

Adspiranten

:

56 RCH a—Zandv.m. a 15.15 u.

67 ETO a—Zandv.m. b 15.15 u.

89 Zandv.m. d—O. Gezellen b 15.15 u.

95 Haarlem d—Zandv.m. e 15.15 u.

108 DSS d—Zandv.m. f 15.15 u.

«113 Zandv.m. g—O.G. f 15.15 u.

j
Pupillen A:

j
204 Zandv.m. a—RCH a 11 u.

1218 Zandv.m. b—RCH b 11 u.

I 225 Zandv.m. c—Ripperda b 14 u.

226 Schoten c—Zandv.m. d 11 u.

Pupillen B:
241 Zandv.m. a—RCH a 11 u.

242 NAS a—Zandv.m. b 11 u.

247 Zandv.m. c—HBC c 10 u.

Programma zondag 2 februari:

Vriendschappelijk

:

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

BURGERLIJKE STAND
24 januari— 30 januari 1969

Geboren: Michel Erik, z.v. A. F. Parée
en M. A. Visser; Marcel, z.v. C. de Jong
en J. E. Paap; Berlinda Sjoukje, d.v. L.
Zonneveld en A. F. Paap; Debby, d.v. A.
Sonneveld en M. V. de Jong; Gerardus
Maria Jacobus, z.v. G. J. M. Versteegc en
N. Laarman; Theresia Elisabeth Petronel-
la, d.v. J. Rooth en M. T. J. Slcgers.

Overleden: Christiaan Friederich Meijer
oud 83 jaar, geh. gew. met C. J. Roos,
Henricus Gerardus Ferdinand Sips, oud 82
jaar, geh. gew. met H. M. Choufoer.
Ondertrouwd: Robert Jan Itz en Bjornn

van Dobben.
Gehuwd: Eduard Warnars en Adrie

Jaantje Keesman; Josephus Augustinus
Antonius Moone en Emerentia Maria Jo-
hanna van Steijn.

Geboren buiten de gemeente: Johan-Re-
né, z.v. J. C. Altorf en C. M. Straatman;
Ronald Ferdinand, z.v. F'. L. Witkamp en
P. M. Groen.
Overleden buiten de gemeente: Geziena

Weuring, oud 83 jaar.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044, 3045 Politie

4841 Gemeente-secretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
2071 Horlogebedrijf G. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023)-42212 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,Jlvnko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Sclwnten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoech",
Dr. Smitstraat 5

(023)-65185 Sinter Naaimachines, vert
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023) -87487 Singer naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Beitsma
4519 Diamond Shop, fa. Barber & Zn,

Badhuisplein 10
364S KOLEN BESTELLEN t

TER WOLBEEK BELLEN!
(023)-88277 Telefonisch Servicebureau en

Boodschappendienst, dag en nacht.

Zandv.m. 1—Watergr.m



Bedrijfspand
,1 koop of te huur gevr.

'y>

v . ond. nr. 901 bur. Zand-

voailse Courant.

! WERKSTER gevr. voor J

a t
> midd. p.w., 3 uur per

koer. ƒ 22,- p.w. Tel. (voor
*•> uur) 2482.

WOON- on W1NKELPAN-
JpBN te koop gevr., zowel

li. L.ff
als voor belegging.

r^V. Makelaardij 'VEMA',
iludflraverslaan 9, Sant-

p„oil, tel. 02560-7767.

<iv iniur gevr. in Zuid voor
,„]i: gom. HUIS met 8

builden. Mr. J. M. Gresnigt

M iiiebaan 141, Utrecht,

iloloon 030-19018.

vr. voor 2 hele dagen

m do week of 3 halve da-
'

L.n: nette WERKSTER,
I,- p.u., in modern buij,

l.ik bij bushalte, lijn 80.

-IVlefoon 023-43161. Bellen
L avonds na 20 uur.

H,>i>K iemand m'n BEDEL-
KETTING al gevonden?,

met 9 bedels (schildpad,

i'ingerhoed, zeester, ram,
•npido, toeter, sleuteltje,

i'is, hart). Teg. bel. terug

l>ez. H. van der Meer, Lo-
oiitzstraat 204.

Luxe

herenhuis

aan

boulevard
bouwj. '64; gr. huisk.,
m. balkon, gr. keuk., 3
slaapk., 2 badk., c.v.

waimwater op cv.,
bergruimte, gar. vrije

vestiging, ƒ 120.000,

—

k.k. Tel. 02507-4951 of
020-241883.

HAARDOLIE voor halve
prijs! Bij HUBRA N.V.
Elke nieuwe cliënt krijgt
de 2e vatvulling voor hal-

ve prijs. Verdere levering
tegen grooth. prijzen. (17
cent p.1.) Kwaliteitsgaran-
tie en aflevering over ge-
ijkte meter. Zandvoort,
Haarlemmerstr. 27., telef.

5926, li.g.g. 023-67999.

Te Koop gevr.: DAMES-
FIETS. Telefoon 3163.

YOKA BERRETTY
z.oekt handige aardige

HULP in de huishouding

ran 9-5 uur. Tel. (zondag
pn 10-4 uur) 023-40188 of

blieven Westerduinweg 30,

Epentveld.

evr. voor halve dagen:
|ong meisje ter opleiding

.ol

nedisch secretaresse
nm. Mulo en typen. Telef.

023) 81773, Med. Secreta-

laat, J. C. van Oostzanen-
laan 4-6, Heemstede.

Te koop: aangeb.: Siamees
POESJE, 11 weken. Telef
4190.

KAMER gevr. met event.

stook- en kookgelegenheid
voor perm. Br. ond. nr.

904 bur. Zandv. Courant,

CARAVAN te huur gevr.

mei t.m. sept. Ribberink,
Sijpestein 104, Buitenvei-
dert-Amsterdam. Tel. 020-

426862.

Afscheid aan Zohdmott

Wij zoeken voor relatie

vrije gem. FLAT of HUIS
aan zee, voor echtp. met 2
zoons (14 en 15 jaar) Ie
14 dagen v. aug., tel. 3099.

BEDRIJFSAFWASMA-
CHINE te koop. Burgem.
Engelbertsstr. 24, tel. 5521

roonhuizen
[c koop aangeboden.

Woonhuis VAN OSTADE-
JÏRAAT; woonk., 4 slp.-

aniers, 2 keuk. Zeer bin-

icnkort leeg te aanv.
Woonhuis OOSTERPARK-
STRAAT; woonk., 3 slp.-

|ïamers, keuk., kelder, tuin

iLeog.

Woonhuis KOSTVERLO-
3.ENSTRAAT; woonkam./
jerre, 6 slaapk., schuur,
|tc. Geschikt voor kamer
;ei'huur.

IVoonhuis FARADIJS-
. i

rEG; woonk. /serre, 4 slp.-

jkamers, gr. keuk., douche.
-eeg te aanvaarden.

,.nl.: Mak. S. Attema & Zn.
ïlogeweg 64-66, tel. 2715.

Kinderwagen m. toe-

ehoren te koop, ƒ 25,-.

levr. v.d. Mije, Koningin-
eweg 21 (achterom).

IVEBER'S
SCHOONMAAKBEDRIJF

J-raagt SCHOONMAAK-
STER voor de avonduren.
jaboeilagestr. 2, tel. 4090.

Te koop aangeb.: DAF be-

stelauto 1965, tel, 2693,
tijdens „kantooruren.

WONINGRUIL:
Amsterdam-o. • Zandvoort
Aangeb.: BEN. HUIS, be-

vat 4 kam., keuk., tuin en
schuur. Gevr.: kleinere
WONING. Br. ond. nr. 903
bur. Zandv. Courant.

1 a 2 gem. ZIT-SLAAP-
KAMER(S) te huur met
c.v. en douche voor lieer

of dame. Br. ond. nr. 905
bur. Zandv. Courant of te-

lefoon 4801.

WERKSTER gevr. 2 ocht.

p.w. De Favaugeplein 45/2
Telefoon 5666.

Te koop aangeboden:
Nieuwe AGFA iso-rapid

CAMERA met nieuwe flit-

ser en tas, ƒ 35,-. D. van
Schravendijk, Boerlage-
straat 18.

Ie KAPSTER en NOOD-
HULP gevr. Dameskapsa-
lon 'Yvonne', Haltestr. 63,

telefoon 2214.

KENNISMAKING
HUWELIJK

(lepioef eens uw nieuw le-

snsgeluk bij Peter van
ïeuwhoven, Postfach 1466
24, Emmerich, W.-Duits-

^ nel, algemeen bekend bij

>em, radio en televisie.

edere aanvrager ontvangt
nnnen 3 dagen 6 foto's
net omschrijvieg, voor een

ifeiste keuze, indien bij uw
jïanvraag leeftijd en be-
»oep vermeld is.

SJa inschrijving volgt dan
ns met zoveel sukses be-

ffioelde persoonlijk kon-
akt.

ndion binnen een jaar
>i sukses, geld terug;

^u« hoge inschrijfkosten
'ormen geen risikoü

1ELGA: 30 jaar, ongeh.,
'luclitelinge uit de Oost-
"óue, zeer eenz., zoekt na
c n grote teleurstelling
^'ii Hollander die een goe-

W-' man voor haar wil zijn.

HHISTA: 36 jr., schuld!.
!">i heiden, een zoontje v.
1 ]•'., zoekt een eenvoudl-
'

e man, die voor haar een
wdc echtg. en voor haar

•Jjonlje een goede vader
ayil zijn. Hij -mag zelf ook
l5

inderen hebben.

||IARIA: 39 jr., ongeh., 't

";l"een zijn moe, zoekt een
IJ^e man, die niet alleen
«mi huisvrouw wil, doch
sSolt een vrouw om samen
'an de goede dingen van

jjtet leven te genieten.

NNI; 49 jaar, weduwe,
°<-'n kinderen, verpleeg-
itf, i', zoekt geborgenheid
in liefde bij een goede
BNn. Wie mag zij geluk-
'g maken?

ÏHERESIA: 40 jr., schuld-
«os gescheiden, 1 zoontje
an 7 jaar, wil trachten
°°i' de nieuwe vader van
aar zoontje een goede
rouw en levensgezellin te
'M. Wie durft te schrij-
en?

5LISABETH: 55 jaar,
jcnuldloos gescheiden, 3
etrouwde kinderen, zoekt
en eenv. man, hij mag
* kinderen hebben. Voor
"e mag zij een goede
rouw en moeder zijn.

Gevr. voor juni en juli:

beneden-gedeelte WOON-
HUIS, bev.: huisk., keuk.,
2 a 3 slp.k., en douche.
Br. ond. nr. 906 bur. Zand-
voortse Courant.

WIE kan echtp., waarbij
in mei 't 2e kindje komt,
aan woonruimte helpen?
Br. m. prijsopg. ond. nr.

902 bur. Zandv. Courant.

Haarlem/Zandvoort, 31 januari I0G0

Aan alle inwoners van Zandvoort en Bentveld

Niemand in Zandvoort zal verwacht hebben, dal Wassenaar zo plotseling Zandvoort
zou gaan verlaten.

Wij, van Wassenaar, ook niet. Maar helaas op 2 januari j.l. is door de President van
de Rechtbank in Haarlem ons vonnis geveld: „31 januari moet gedaagde Kerh-
plein 8a, met de zijnen en het zijne, volledig ontruimd en verlaten hebben".

Wij moeten en zijn onvrijwillig gegaan. Voor ons een diepe teleurstelling. J5 jaar
tang zijn wij op de bres geweest om Zandvoort te dienen mei een goede service en
vooral door het leveren en verzorgen van goede kwalileitsprodukten. Nooit de goed-
koopste, maar altijd „het goede bed" voor een scherpe prijs met een langdurende
garantie.

De Zandvoorters zullen Wassenaar in Zandvoort missen voor hun bedden, dekens,

r.preien, donsdekbedden en slaapmeubélen.

Ook de vreemdelingen en de zomerse dagjesmensen zullen moeten zoeken naar een
winkel, waar van het begin tot het eind van elk seizoen — 02 uur per week — een

enorme kollektie strandkleding en andere (plots) noodzakelijke strandartilcelcn

tegen populaire prijzen volledig aanwezig en te koop is.

Wij moeten plotseling afscheid nemen van al onze klanten en vrienden Oud-Zand-
-coorters en ook een afscheid van de nieuwe inwoners van Zandvoort en Bentveld.

Afscheid van B. en W. van de VVV en het Raadhuis van Zandvoort. Afscheid van
collega's winkeliers van Kerkplein, Kerkstraat, Krocht en Ilaltestraui

.

Vaarwel Zandvoort met je strand, je boulevards, je kamerverhuurders, je Kerkplein,

)e patat en je vele caféhouders en bars.

Zien vaarwel in Zandvoort Maar voor „het goede bed" is er maar écn
adres: WASSENAAR, de grootste beddenspeciaalzaak van Haarlem en geheel

Kennemerland.

Zandvoorters, wij groeien U en loensen IJ veel geluk en veel zonneschijn.

Mary Borst
Gediplomeerd

schoonheids-

specialiste

Gezichtsbehandeling,
lichaamsmassage

en manicure

BREDERODESTRAAT 134
Telefoon 3328

Ook 's avonds
en zaterdags geopend.

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 2 085

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

HOTEL i,FRIESLAND"
HOGEWEG 36 - TELEFOON 2G27

vraagt per 1 april

café-restaurant
kelners
Aanmelden dagelijks telefonisch of per-

soonlijk bij de direktie.

HAARLEMS BEDDENSPECIALIST
Jansiveg/Stationsplein, lel. 023-14330 en J2G2G, Haarlem

P.S. Het vaarwel doet mij pijn, maar daarnaast deed het mij veel genoegen, dat

vele Zandvoorters in .de laatste dagen van januari mij en mijn medewerksters nog
even hebben opgezocht om persoonlijk van ens afscheid te nemen. Wellicht een waar-
dering voor de 15 harde jaren, welke wij aan Zandvoort besteed hebben.

G.J.W.

Onze bestel-auto blijft 3 x per week franco bezorgen in Zandvoort en

omgeving.

Winkeliers,

maakt reklame

door middel

van de

Zandvoortse

Courant

Want:
wie niet

adverteert

wordt
vergeten!

Achterweg 1

Telefoon 2135

KOOPJES KOOPJES

Bij JACKY anders dan anderen!
GROTE KROCHT 23 — TELEFOON 4475

Wij geven onze restanten nog voor minder dan de halve prijs!

EEN GREEP UIT ONZE KOOPJES:
PANTALONS, voor jongens, meisjes, dames en heren ƒ 8,95
DAMESMANTELS VAN ƒ 79,50 VOOR ƒ 37,50
DAMESMANTELPAKJES VAN ƒ 89,50 VOOR ƒ 39,25
DAMESPULLOVERS, Astralon, zuiver wol, enkele stuks ƒ 13,75

Komt, ziet en overtuigd (1! U hebt vrij entree!
Als U in Haarlem komt, kijkt U dan ook eens ANEGANG 21, naar onze grote
kollektie HERENCONFECTIE en BONNETERIE.

Wij hebben reeds COSTUUMS vanaf ƒ 79,50.

KOOPJES KOOPJES

't* Kunt*

Joel C. den Hartog N.V.
IMPORT DAMES- EN HERENCONFECTIE

Bij ons komt zeer binnenkort de functie vrij van

COMMERCIEEL,

MEDEWERKER
Deze functionaris zal na circa een jaar worden
aangesteld als procuratiehouder.
Zijn werkzaamheden zullen bestaan uit het bij-

houden van de boeken en de administratie;

voorts uit het behandelen van een gedeelte der
buitenlandse, voornamelijk de Engelse en Duitse
correspondentie.

Wij denken aan een representatieve, actieve en
energieke persoonlijkheid, die in voorkomende
gevallen tevens bereid is enkele dagen op pad
te gaan om bij de verkoop te assisteren.

Leeftijd ca. 30 jaar. Deze drukke en afwisselen-

de werkkring wordt zeer behoorlijk gehono-
reerd. Spoedige indiensttreding gewenst. Uit-

sluitend mondelinge sollicitatie na telefonische

afspraak met de direktie: telef. ZANDVOORT
02507-2008.

FAMILIEDRUKWERK
GERTENBACHS DRUKKERIJ

Achterweg 1 Telef. 2135
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De Raïffeisenbank
is goed vooruw geld-

Internationaal 2

Als u bij de Raiffeisenbank spaart,

op een EURO-spaarboekje, kunt u bij

bijna 17.000 bankkantoren in Nederland,

West-Duitsland, Oostenrijk, België, Luxemburg,

Zwitserland en Frankrijk gelden van dit spaartegoed opnemen.

RAIFFEISENBANK

l
ZANDVOORT

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

GROTE KROCHT 34-36 - ZANDVOORT

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9-12.30 uur

en van 1.30-4.30 uur.

Vrijdagavond van 6-8 uur

POSTREKENING: 12676

'mamjmi

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Tdefocm 3603

100% financiering mogelijk.

Makelaar

si W. CO!
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend
.
goed

mmm mmmrnmm®®
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S M?M eenv.
]

m geen 4y2f5 !

m nu iEtt»

aebracht en gehaald bij

^
STOfyiEUU

|

geldig tot nader aankondiging

u kunt deze coupon
3 x gebruiken

i-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-i

KEBKSTBAAT-ZANDVDDBT

„Geen gehoor"
is niet moor nodig, dankzij

Telefonisch Servicebureau

en boodschappendienst
Tel. (023) 8S277 en 88947, dag en nacht.

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Ophalen huisvuil

De diiekteur van de dienst van publieke

werken maakt bekend, dat gedurende de

periode van 3 februari 1969 tot en met 28

februari 1969 het huisvuil zal worden op-

gehaald tussen 7.30 uur en 17.00 uur.

C. H. VOGT

De heer J. R. Oostenrijk, wethouder van
publieke werken, is voorlopig verhinderd

zijn wekelijks spreekuur te houden.

Hel eerstvolgende spreekuur zal op
maandag 24 februari a.s. plaats hebben.

De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat, overeenkomstig artikel 28

lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-

ning, met ingang van woensdag 5 februa-

ri 1963 gedurende een maand ter gemeen-
tesecretarie voor een ieder tor inzage ligt

het besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland d.d. 7 januari 1969, no. 5.

houdende goedkeuring van het bestem-

mingsplan „Duinpark-Kennemerweg",
vastgesteld bij raadsbesluit van 28 mei
1968, no. 8/1.

De inspecteur van de ruimtelijke orde-

ning en zij die zich tijdig met bezwaren
zowel tot de gemeenteraad als tot Gede-

puteerde Staten hebben gewend kunnen
gedurende bovengenoemde termijn bij de

Kroon beroep instellen.

Zandvoort, 29 januari 1969

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN
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KWALITEIT

Slagerij

BURGER
HALTESTRAAT 3

KWALITEIT — KWALITEIT

m
m
m

EXTRA AANBEVOLEN:
500 gr. hamlappen

kalfslappen

fijne riblappen

magere rundlappen

rosbief

varkensfrikando

500 gr

500 gr

500 gr

500 gr

500 gr

3.98
3.98
3.59
3.79
4.78
4.78

MALSE
BIEFSTUK

100 gram 1,20

GEKOOKTE
LEVER

150 gram 0,99

500 gram
HACHE VLEES

2,25

WEEKEND-RECLAME
100 gr. HAM en

100 gr. TONGEWORST 1,19

500 gr. LAMSKARBONADE 2.25

500 gr. LAMSBORSTLAPPEN 2,10

500 gr. LAMSBOUTLAPPEN 3,25

300 gr. LAMSHACHÊ 1,20

Afslag varkenskarbonade
500 gr. SCHOUDERKARBONADE 2,98
500 gr. RIBKARBONADE 3,78
500 gr. HAASKARBONADE 3.98

DINSDAGS
750 gr. pracht

RUNDERLAPPEN

3.48
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ZANDVOORTSE COU
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG. GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

R.K. geestelijken van Zandvoort
blijven celibaat trouw

De kwestie die momenteel nogal wat pu-
bliciteit heeft en die de r.k. kerkprovincie
van Nederland sterk bezighoudt en zelfs
dreigt te verdelen in twee kampen, is het
celibaat. (De vrijwillige ongehuwde le-

vensstaat der r.k. priesters). De zaak
heeft onlangs opnieuw sterk de aandacht
getrokken door de mededeling van de
Amsterdamse studentenpastores. Zij ver-
klaarden dat indien de impasse rond het
huwelijk van een hunner collega's niet
voor 1 maart a.s. was opgelost, zij op de-
ze datum hun diensten zouden staken.
Na deze verklaring en de daarop ge-

volgde reakties uit het hele land, ligt het
voor de hand dat met name de leden van
de r.k. kerk in Nederland meer dan ge-
ïnteresseerd zijn in het standpunt dat hun
geestelijke leiders in deze kwestie inne-
men. Maar zij niet alleen. Ook vele niet
r.k. gelovigen zijn geïnteresseerd in de
dikwijls stormachtige ontwikkelingen van
de laatste tijd binnen de r.k. kerk in ons
land en de reakties van de r.k. geestelij-

ken hierop.
Vandaar dat wij in de krant van van-

daag de volledige tekst publiceren van de
verklaring die de r.k. geestelijken van
Zandvoort in de diensten van afgelopen
zondag, zowel in de parochiekerk St.

Agatha als in de noodkerk O.L.V. - Sterre
der Zee in Noord, hebben afgelegd.

Geachte Parochiaan,

Naar aanleiding van de vele radio- en te-

levisie-uitzendingen en krantenberichten
over priesterschap en celibaat, menen wij
U van dienst te zijn met een korte ver-
klaring.
Wij zijn voorstanders van ontkoppeling
tussen priesterschap en celibatair leven.
Kandidaten voor het priesterschap zullen
in vrijheid moeten kunnen kiezen voor ce-

libatair priester-zijn of gehuwd priester-

zijn. Beide levensvormen van ambtsdra-
gers zijn in zich waardevol binnen hec
volk Gods.
Wij zijn geen celibatair priester geworden
uit onderwaardering voor het huwelijk,
maar wij zijn ons bewust dat onze keuze
voor het priesterschap inhield een aan-
vaarding van het ongehuwd zijn.

Naar onze mening is de vraag naar ge-
huwde priesters niet opgekomen uit krin-

gen van parochianen; het is een problema
tiek die vooral leeft onder de priesters

zelf.

Wij erkennen dat in dé huidige situatie

veel priesters het celibaat een te zware
verplichting vinden. Daarom lijkt de kern
van de problematiek een zaak te zijn van
de priesters en van dé leiding van de
Kerk. Maar wel is de stem van heel de
kerkgemeenschap medebepalend in de ont-

wikkeling van deze zaak.
Wij willen ons niet uitspreken over colle-

ga's en wij hebben er ook geen behoefte
aan een oordeel toe te voegen aan de ve-

le oordelen die al geveld zijn.

Tegenover U willen wij verklaren dat wij
niet het voornemen hebben in onze celi-

bataire levensstaat verandering te bren-
gen en priester willen zijn en blijven, zo-

als wij menen dat U het van ons ver-

wacht, dus met de konsekwenties van het
celibaat.

Wij menen dat U er recht op heeft te we-
ten hoe Uw parochiepriesters er over den-
ken en wat U aan hen heeft.

In de hoop U met deze verklaring van
dienst te zijn, tekenen wij

H. J. Kaandorp, pastoor
J. M. Veldt, kapelaan

Zandvoort, 2 februari 1969

Ter verduidelijking van het conflict rond
het celibaat nog het volgende: De kwestie
kwam op zondag 26 januari j.1. in een 'ex-

plosief' stadium, toen in de diensten van
de Amsterdamse studentenparochie een
verklaring werd voorgelezen, waarin vier
van de vijf Amsterdamse studenten-pasto-
res meedeelden, 'dat zij niet bereid waren
de lange weg die de Nederlandse bisschop-

pen hebben voorgesteld om tot ontkoppe-
ling van priesterschap en celibaat te ko-
men te volgen'. De vier betrokken geeste-

lijken kondigden aan dat zij vanaf 1 maart
de uitoefening van hun functie zouden op-
schorten, als er geen uitweg uit de impas-
se zichtbaar wordt. Zij waren echter van
mening dat er — na alle overleg dat ge-
voerd is — geen uitweg is.

Uit de toelichting op de verklaring van
de vier geestelijken bleek, dat het niet al-

leen ging om de celibaatskwestie. In de
opvatting van de betrokken pastores be-
tekent voorgaan in de diensten niet de
verkondiging van de officiële kerk, maar
wel van het evangelie.

'Het gaat niet, aldus de toelichting, 'om
de verkondiging van de officiële kerk, die
zegt dat zij de enige ware is en nog
steeds haar centrum vindt in Rome; die

de pretentie van opperste deskundigheid
voert op alle terreinen van het menselijk
leven; met een wereldepiscopaat, waarvan

talloze leden zich telkens weer comproml-
teren met politieke dictaturen, die onleef-
bare sociale verhoudingen in stand hou-
den. De kerk die macht wil uitoefenen
over uw geweten en absolute gehoorzaam-
heid en die nooit zeggen kan, dat zij zich
vergist heeft'.

In een toespraak voor radio en televisie

heeft de bisschop van Haarlem, mgr. Th.
Zwartkruis, het besluit van de studenten-
pastores veroordeeld omdat het naar zijn
mening in strijd is met de gemeenschaps-
gedachte van de rooms-katholieke kerk.

'Hoezeer ik de kritiek op de officiële

kerk serieus neem en hoezeer ik bepaalde
vormen tot ontkoppeling van het celibaat
en het priestersambt positief zie, toch
meen ik dat de ene plaatselijke kerk niet

zonder de andere kan', aldus de bisschop.

PLANKEN SPEFXBAL

VAN DE STORM
De noordwesterstorm van eergisteren, die

in de buurgemeente Bloemendaal ter

hoogte van Parnassia over een lengte van

circa 2300 meter de duinrand heeft weg-

geslagen, heeft ook in Zandvoort op enke-

le plaatsen huisgehouden.

Van het in aanbouw zijnde apartemeu-

tenhotei aan de Strandweg, kwamen eni-

ge losliggende planken op het Favauge-

plein terecht. De politie zette onmiddellijk

het plein af om het publiek tegen neerko-

mende stukken hout te beschermen. De

brandweer verleende assistentie bij het

vastzetten van de op drift geraakte plan-

ken.

HIER STAAT UW BRIEF

Zandvoortmeeuwen en de scheermesjes

In verband met het conflict rond de elftal-

commissie van Zandvoortmeeuwen schrijft

de oud-secretaris van deze commissie het
volgende:

'Niet zo lang geleden was er, zoals u weet,
een reklamespot op de beeldbuis die ein-

digde met: keer op keer, op keer, op keer,
op keer

Onwillekeurig moest ik daaraan denken
toen ik in de krant las dat er tussen be-
stuur en elftalcommissie van Zandvoort-
meeuwen wederom een conflict was uit-

gebroken.
Je vraagt je af hoe zo iets mogelijk is

tussen twee groepen van mensen, die al-

len in wezen toch slechts één doel voor
ogen hebben: de beoefening van de voet-
balsport voor zo veel mogelijk mensen tot

een zo groot mogelijk genoegen te maken.
Zo'n doelstelling is natuurlijk niet waar

te maken door een enkeling of door een
paar personen. Zo gaandeweg is dat een
flink groepje geworden en die mensen
zouden hun taak toch eigenlijk met plezier

moeten doen in de amateur-vereniging
Zandvoortmeeuwen.
Nu zal lang niet iedereen om dezelfde

redenen genoegen beleven aan zijn ver-

enigingswerk. Laten we echter aannemen
dat voor allen de ideële doelstelling zoals
boven omschreven, wel de basis is van
waaruit hij voor de vereniging werkt.
Maar wat komt daarnaast? Dat vereni-
gingswerk kan voor sommigen wel een
grote aantrekkingskracht hebben vanwe-
ge het uitoefenen van gezag. Gezag dat
men bijvoorbeeld in het dagelijks leven
zo node mist. Nu weet iedereen dat het
onmogelijk is leiding te geven indien men
geen gezag heeft. Iedere vereniging of or-

ganisatie moet gezaghebbende leiders

hebben, anders wordt het een puinhoop,
toch.. ..zit hier m.i. de kiem van vele moei-
lijkheden, want: hoe moet je dat gezag
uitoefenen, gezag handhaven? In hoever-
re verlies je je hele ideële doelstelling uit

het oog en ben je alleen maar bezig met
je gezag, wanneer wordt het machtsuit-
oefening! ? Een goede bestuurder is een
schaap met vijf poten en dan krijg je in

een vereniging nog de extra-moeilijkheid
omdat de broodvraag (meestal) niet in

het geding is. Aan de andere Kant vindt
de goede verenigingsman in zijn baantje
zo'n geweldig stuk ontspanning dat hij tot

het uiterste vecht voor zijn gelijk.

Natuurlijk zit in deze situatie een ge-
weldig brok conflictstof, en omdat in fei-

te niemand conflicten wil maakt men re-

glementen en statuten. En zij die ze voor
Zandvoortmeeuwen hebben gemaakt wa-
ren naar mijn smaak hun tijd vèr voor-
uit! Want, laten we eerlijk wezen, wat
houdt de voetbalminnende Zandvoorters
het meeste bezig? Natuurlijk de resulta-

ten van zijn Zandvoortmeeuwen! Eigenlijk
willen ze allemaal het eerste opstellen!

En omdat permanente stemlokalen te
duur worden moet je de mensen dus op
andere manieren betrekken bij datgene
waarvoor ze warm lopen. Geef ze inspraak
en aan deze tegenwoordig sterk gevoelde
behoefte is al jaren geleden in de 'wetten'

van Zandvoortmeeuwen gestalte gegeven.
Immers art. S f van het Huishoudelijk Re-
glement bepaalt dat de elftalcommissie
wordt benoemd door de Algemene Leden-
vergadering, hetgeen tevens inhoudt dat
ook de Algemene Ledenvergadering zono-
dig de elftalcommissie wegzendt.
In de 'woelige' dagen van voorjaar '65

ging het hierom, in '69 gaat het hierom,
in '73 zal het hierom gaan, keer op keer,

op keer, op keer, op keer
Ja maar, zult u zeggen, wie legt nou

die reglementen goed uit. In mijn periode
wist ik het op een gegeven moment inder-

daad ook niet meer, het gaat immers om-
de geest van de wet nietwaar? Ik wendde
me daarom tot de afdeling 'Statuten en

Reglementen' van de K.N.V.B. Daar stelde

men in een aan mij gericht schrijven:

„Indien de vervanging van een speler

een kwestie is van voetbaltechmsch be-
leid, dan is het ingrijpen van een be-

stuur wel zeer ongebruikelijk, omdat
de elftalcommissie is benoemd door de
algemene ledenvergadering (art. 3 f

van het Huishoudelijke Reglement van
uw vereniging) en als zodanig haar
eigen beleid kan bepalen. Is dit beleid

fout geweest dan zal de algemene ver-

gadering deze elftalcommissie niet her-
benoemen, als zodanig kan ook het be-

stuur ingrijpen."

Een duidelijke zaak, de leden benoemen
de elftalcommissie, bekijken kritisch haar
doen en laten en na afloop van het man-
daat gaan de leden herbenoemen of weg-
sturen. Een pracht van een reglement
indien men het goed naleefde. Een rusti-

ge, gezonde opbouw van de vereniging is

met dit artikel ruimschoots gewaarborgd,
de leden zelf hebben hun voetbaltechni-
sche mondigheid èn de verenigingswet om
een elftalcommissie te controleren en zo
nodig tot heengaan te dwingen.
Aangezien ik deze vereniging nog steeds

een goed hart toearaag, meen ik er goed
aan te doen deze kwestie nogmaals te

moeten belichten, opdat dit soort onver-
kwikkelijkheden zich niet blijven voor-
doen, keer op keer, op keer, op keer '

G. POOL,
Reinwardtstraat 19,

Zandvoort.

K.J.C. „NOORD"
Na de 10e ronde van het door K.J.C.
Zandvoort georganiseerde klaverjastour-
nooi voor verenigingsteams luidt de stand:
1. T.Z.B. B met 16 pnt.; 2. Z 25 met 10
pnt.; 3. Noord A met 10 pnt.; 4. Noord B
met 10 pnt.; 5. Postillon met 10 pnt.; 6.

N. Noord met 10 pnt.; 7. Goksters met 8
pnt. en 8. T.Z.B. A met 4 pnt.

D
De heer J. Paap is met 25926 pnt. winnaar
geworden van de vorige week geëindigde
competitie van de maand januari; tweede
werd mevr. Luiten met 24246 pnt.; derde
de heer H. Bol met 23810 pnt. en vierde
mevr. Castien met 23036 pnt.
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MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek

Ontwikkelingslektuur:

Van Baaren - Scheppingsverhalen. 1964
Van Bolen - Erotiek des Orients. 196B
Bowlby - Moederlijke zorg en geestelijke

gezondheid. 1968
Brugmans - Tachtig jaren varen met de

Nederland. 1950
Crane - Kunst en samenleving. 1903
Geschiedenis van de kerk. Deel IV. 1968
De Graaf - Walt Disney's wonderen der

zee 1967
Hartog - Economische stelsels. 1968
De Jong - Vogels in het open veld. 1962
De Kreuk - Reisgids W.-Duitsland. Deel. I.

Mardrus - Verhalen van 1001 nacht. De-
len I en II.

Medicijnen en narcotica. 1968
De naald in de groef.
Pagnol - Le chateau de ma mère. 1958
Waar de klepel hangt 1968
Het water. Parool/Life serie. 1967

HILVERSUM 3 ZENDT OP DE
MIDDENGOLF LANGER UIT
Met ingang van 1 februari j.1. zijn de

beperkingen in de tijden waarop voor de
uitzendingen van de zender Hilversum 3
gebruik wordt gemaakt van de midden-
golf, belangrijk teruggebracht.
Gedurende de maanden februari tot en

met oktober zullen de uitzendingen op
240 m (frequentie 1250 kHz) plaatsvinden
van 9.00 uur tot 18.00 uur; in de maan-
den januari, november en december ech
ter van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Volgens het in 1966 bereikte akkoord

vonden de uitzendingen op de middengolf
tot 31 jan. jl. plaats op de volgende tijden:

januari/februari en oktober t/m decem-
ber: 9.00 uur tot 15.30 uur
maart/april en augustus/september:
9.00 uur tot 17.00 uur
mei/juli: 9.00 uur tot 18.00 uur.

Tijdens het hernieuwd overleg, dat PTT
o.m. voerde met de Hongaarse en Ierse
PTT-administraties, die op grond van de
Conventie van Kopenhagen eveneens van
de golflengte 240 m gebruik maken, is

over de nieuwe regeling overeenstemming
bereikt.

EERSTE DUINBRANDJE
IN 1969
Zandvoort beleefde afgelopen zondag het
eerste duinbrandje in het nieuwe jaar.

Misschien blijft het bij dat ene brandje
dat omstreeks drie uur achter de Clara-
stichting aan de Kostverlorenstraat uit-

brak. Jongens stookten een vuurtje in een
duinpan, waarvan ze de vlammen, door
het stormweer, niet onder controle konden
houden. De brandweer moest er aan te pas
komen om de vlammen te bedwingen.
Toen de vrijwilligers daar in geslaagd wa-
ren, bleef circa 100 vierkante meter duin-
begroeiing geblakerd achter.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Vrijdag 31 januari j.1. vond in het gym-
nastieklokaal van de Wilhelminaschool de
uitgestelde onderlinge wedstrijd plaats
van de dames van O.S.S.
De dames kregen een oefening op de

brug met ongelijke leggers, de evenwichts-
balk, de lange mat en een sprong over
het paard te verwerken.
De wedstrijd stond onder leiding van

mevrouw Steegman, terwijl de heren M.
Castien en A. van Zadel als jury-leden op-
traden.
Reeds bij het le onderdeel bleek dat de

winnares van verleden jaar, mej. M. van
Keule, in uitstekende vorm was. Zij won
dan ook onbedreigd de le prijs en tevens
voor één jaar de burgemeester A. Nawijn-
beker.
De verkorte uitslagen luiden:

1. M. van Keule, 35,6 punten
2. E. Keizer, 29 punten
3. A. Goossens, 28,7 punten.
De wedstrijd tussen de meisjesploegen

van D.O.S. (Amsterdam), Quick (Leeuw-
arden) en O.S.S. werden zaterdag j.1. ge-
houden in de Plesman-ulo in Amsterdam-
West.
Na een inleidend welkomstwoord van

de heer Westrik, voorzitter van D.O.S., en
het aanbieden van een herinnering door
de voorzitter van O.S.S., de heer J. H. B.
Brink, werd met de wedstrijd begonnen.
In het algemeen werd er vrij behoorlijk

geturnd. De meer geroutineerde meisjes
van Quick liepen echter geleidelijk uit en
behaalden met 152.20 pnt. de le prijs. De
O.S.S.-ploeg werd tweede met 142.65 pnt.
terwijl D.O.S. derde werd met 141.25 pnt.
In het persoonlijk klassement bezette

Chr. Duker (O.S.S.) met 30.95 pnt. de 3e
plaats, achter de meisjes Dijkstra en
Krikken van Quick.

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
De stand na de vierde wedstrijd van de
derde competitie luidt:

A-lijn: 1. Notterman-Stor, 229.82%; 2.

dames Kerkman-Spoelder, 211.18%.
E-lijn: Roelfsema-Vulsma, 240.57%; 2.

dames Baay-Trommel, 206.58%.
C-lijn: mevr. v.d. Lit-De Goede, 226.10

%; 2. dames Kiewiet-Peppink, 220.06%.

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen zaterdag 1 februari:
VEW—Zandv.m. 2—2
Zandv.m. 2—Kinheim 2 2—

1

Zandv.m. 3—Geel Wit 1—

8

IBV 2—Zandv.m. 4 3—

2

Adspiranten

:

RCH a—Zandv.m. a 1—

2

ETO a—Zandv.m. b 8—

1

Zandv.m. d—O.G. b 1—

3

Haarlem d—Zandv.m. e 5—
DSS d—Zandv.m. f Z.n.o.
Zandv.m. g—O.G. f 1—

1

Pupillen A:
Zandv.m. a—RCH a 3—

2

Zandv.m. b—RCH b —
Zandv.m. c—Ripperda b 1—

1

Schoten c—Zandv.m. d 2—

4

Pupillen B:
Zandv.m. a—RCH a 2—0
NAS a—Zandv.m. b 1—
Zandv.m. c—HBC c 3—

Uitslagen zondag 2 februari:



CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS
- HAARLEM EN OMGEVING -

De besturen van de onderstaande scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs delen mede

dat de inschrijving van leerlingen voor de brugklassen van

v.w .V.O. en M.A.V.O.
vanaf heden kan geschieden bij de leiding van de scholen.

Opgave vóór 1 maart 1969 is dringend gewenst.

Bij de hoofden der christelijke lagere scholen en bij de onderstaande scholen is een folder met nadere inlichtingen

verkrijgbaar.

Ook op de spreekuren wordt gaarne nadere informatie verstrekt.

Gemeenschap van scholen Haarlem-Noord

Chr. Scholengemeenschap „Marnix van St. Aldegonde'"

(Lyceum en School voor H.A.V.O.)
Planetenlaan 5, Haarlem, tel. 51401
Rector: Dr. A. la Fleur (m.i.v. l-8-'69: J. v. Linschoten)

Spreekuren: di. 13.30-14.30 uur; za. 9.00-10.00 urn-

en na afspraak.

„De Eikenhof", school voor Christelijk M.A.V.O.
Rijperweg 7, Bloemendaal, tel. 54962
Directeur: G. d'Olivat.

Spreekuren: ma. 16.00-17.00 uur; za. 10.00-11.30 uur

(na afspraak).

Louise de Colignyschool voor Christelijk M.A.V.O.
Marianne Philipsplantsoen 1, Haarlem, tel. 55974
Directeur: B. J. Bos.

Spreekuren: di. 13.30-14.30 uur; za. 14.00-15.00 uur

en na afspraak.

Prinses Ireneschool, school voor Christelijk M.A.V.O.
Plesmanplein 8, Haarlem, tel. 56462
Directeur: A. Everaars.

Spreekuren: di. 14.00-15.00 uur en na afspraak.

Gemeenschap van scholen Haarlem-Zuid

Christelijke Scholengemeenschap Haarlem-Zuid

(Lyceum en School voor H.A.V.O.)

Zuider Emmakade 43, Haarlem, tel. 11776.

Rector: Dr. D. Barends.

Spreekuren: ma. 10.30-12.00 uur; za. 10.30-11.30 uur.

Christelijke school voor M.A.V.O.
Sophiaweg 2, Zandvoort, tel. 02507-4440.

Directeur: J. Kiewiet.

Spreekuren: vrij. 14.00-14.45 uur.

„Dreefschool'Voor Christelijk M.A.V.O.
Dreef 20, Haarlem, tel. 12267.

Directeur: Jac. de Vink
Spreekuren: do. 16.00-17.00 uur.

Koningin Wilhelminaschool voor Christelijk M.A.V.O.
Nassaulaan 37, Haarlem, tel. 10114.

Directeur: G. J. Beekhuis.

Spreekuren: di. 14.00-15.00 uur en na afspraak.

Prinses Christinaschool voor Christelijk M.A.V.O.
De Bazellaan 10, Haarlem-Parkwijk, tel. 12423.

Directeur: C. Versloot.

Spreekuren: di. 14.00-15.00 uur en na afspraak.

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

nette dame
voor werkzaamheden in een bouwvakkan-
tine, gelegen te Zandvoort. Leeftijd 25-50

jaar. Schriftelijk of telefonisch aanm. bij:

n.v. Bedrijfskantines Zwanenburg
Dennenlaan 42, Zwanenburg.
Tel. (02907) 5227, na 17.30 uur tel. (020) 68136.

Voor Huizen
koop of verkoop

wendt men zich tot een er-

kende makelaar,, niet tot

onbekende n.v.'s of andere
niet-deskundige handelaars
- nict-makelaars.
Makelaar K. C. v.d. Broek,
Brederodestr. 25, Zandv.,
telefoon 2318.

WONINGRUIL:
Haarlem -Zandvoort

Aang.: vrij HUIS, Engelse
kam., keuk., 2 slaapkam.,
douche en tuin, voor vrij

HUIS. Br. ond. nr. 101 bu-
reau Zandv. Courant, of
tel. (023) 10030.

Na 6 jaar trouwe hulp,

gaat ons meisje trouwen.
Wie wil haar vervangen?
als zelfst. HULP i.d. huis-

houding, (hoog loon).
Dameskapsalon 'YVON-
NE', Haltestr. 63, tel. 2214

Te huur gevr.: VAKAN-
TIEHUIS voor juli; boven-
dien HOTEL m. half of
volpension, voor 4 volw. en
1 kind. Aanb. m. prijs:

Gustav Turowski, Bochum,
Eulenbaumstrasse 246, W.-
Duitsland.

Christelijk Atheneum
Burgemeester van Lennepweg 52, Heemstede,

tel. 81207.

Rector: Dr. C. P. Koene.

Spreekuren: di. 13.15-14.15 uur; za. 9.00-10.00 uur.

Scholen te Heemstede:

Gerrit Bargerschool voor M.A.V.O.

Koediefslaan 73, Heemstede, tel. 82380.

Directeur: J. Hulsbos.

Spreekuren: wo. 14.00-15.00 uur en 19.00-20.00 uur.

Aangeb.: mooi KARPET
2.30x3.00 m. en VLOER-
BEDEKKING. Mw. v.d.

Haagen, D-2-7, Het Huis in
de Duinen.

Te koop: 3 org. antieke
STOELTJES en 2 CLUBS.
Brugstraat 7.

Te koop: OLIEHAARD,
Davonette, met 200 l.-vat

en bok. Tev. 3-pits GAS-
STEL (aardgas) Etna.
Telefoon 2640.

HAARDOLIE voor halve
prijs! Bij HUBRA N.V.
Elke nieuwe cliënt krijgt

de 2e vatvulling voor hal-

ve prijs. Verdere levering
tegen grooth. prijzen. (17
cent p.1.) Kwaliteitsgaran-
tie en aflevering over ge-
ijkte meter. Zandvoort,
Haarlemmerstr. 27., telet
5926, b.g.g. 023-67999.

GARAGE te huur gevr.,

omgev. Stationsplein, tel.

5615.

HUIS te koop gevr. voor
ingezetene, tussen 25 en
40.000 gulden, stand niet

belangrijk; ook makelaars.
Inl.: mak. K. C. van den
Broek, Brederodestraat 25,

telefoon 2318.

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANT!

Wie iets weet van kwaBiteit
en prijs

Vindt bij NieBen het bewijs
Dat goedkoop ook goed kan

zijn

De B.T.W. doet ons geen pijn

1 heel kilo GEHAKT
2QO met zakjes
"^O kruiden

DONDERDAG:
1 kilo DOORREGEN OSSELAPPEN 3,85

150 gram lever 0,75

150 gram pekelvlees 0,69

500 gram SPEK 1,25

1 grote ROOKWORST 0,85

Wanneer krijgen wij nu eindelijk een
Hoog loon. 5-daagse werkweek. "^flj| f| J^ffrJ/jüTtT€WÏUiT *^
Het behoeft geen schoonheid te zijn, als n*fc»^i^^*J •*»»* ^^ 9mi WW
ze maar leuk en aardig is voor onze
klanten!

KLEINE KROCHT 1 -TEL2432-ZANDVOORT

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De heer A. Kerkman, wethouder van fi-

nanciën, onderwijs en personeelszaken, is

verhinderd vrijdag 7 februari a.s. spreek-
uur te houden.

FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed, na een kortstondige
ziekte, onze lieve Vader, Groot- en
Overgrootvader

GIJSBERT OSKAM
Weduwnaar van M. Hilgeman

in de ouderdom van 78 jaar.

Haarlem:
S. Oskam
M. C. Bax-Oskam
J. Bax

Zandvoort: L. Zwemmer-Oskam
J. Zwemmer

Zandvoort, 3 februari 1969
Het Huis in de Duinen
Correspondentie-adres

:

Haarlemmerstraat 29, Zandvoort
De overledene is opgebaard Haar-
lemmerstraat 29.

De begrafenis zal plaats hebben op
donderdag ff februari om 14 uur op
de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

Enige en algemene kennisgeving

Na een liefdevolle verzorging is na
een langdurig lijden van ons heen-
gegaan onze beste broer, zwager en
oom

ARIE KOPER
in de ouderdom van 81 jaar.

Uit aller naam:
P. KOPER

Zandvoort, 2 februari 1969
Haarlemmerstraat 32

De teraardebestelling zal plaats
hebben woensdag 5 februari a.s. te

2 uur n.m. op de Algemene Begraaf-
plaats te Zandvoort.

Geen bezoek, geen bloemen

Heeft u een leuk huisje
met een tuintje en een pr.

huisdieren? Zoekt u een
goede moeder voor uw kin-
deren? Mag ik, KaTHE,
weduwe van 62 jaar, daar
voor zorgen?
U kunt met mij kennisma-
ken via het Duits-Neder-
lands bemidd.bureau P. v.

Nieuwenhoven, Postfach
14.66, 424 Emmerich, W.-
Duitsland.

Bent u die ambtenaar of
zakenman die 's avonds
alleen thuis zit te piekeren
over het geluk dat niet
voor u schijnt te zijn weg-
gelegd? Ik ben SUZAN-
NE, een 54-jarige Duitse
gescheiden huisvrouw en
zou dolgraag uw zorgen
willen delen in een geluk-
kig huwelijk.
U kunt met mij kennisma-
ken via het Duits-Neder-
lands bemidd.bureau P. v.

Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich, W.-
Duitsland.

LISELOTTE, een geschei-
den Duitse dame van 44
jaar heeft een ' pension in

pacht en ogenschijnlijk al-

les wat haar hartje be-
geert. Wat zij echter mist
is een liefdevolle partner
die haar tot steun wil zijn

en die tevens mee wil hel-

pen aan de opvoeding van
haar 9-jarig dochtertje.

U kunt met haar kennis-
maken via het Duits-Ned.
bemiddelingsbureau P. v.

Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich, W.-
Duitsland,

PAULA, een ongeh. Duitse-
H.B.S.-lerares van 38 jaar,

is nog steeds op-Zoek ' naar
de man van haar dromen.
Haar partner moet wel op
gelijk geestelijk niveau
staan en mag ook kinde-
ren hebben. Wederzijdse
sympathie is echter het
belangrijkste voor haar.
U kunt met haar kennis-
maken via het Duits-Ned.
bemiddelingsbureau P. v.

Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich, W.-
Duitsland.

Ik ben RENATE, een 41-

jarige Duitse weduwe en
heb nog een zoon van 14
jaar thuis. Het is mijn
liefste wens om met een
eenv. en nette arbeider
zonder kinderen een geluk-
kig huwelijk aan te gaan.
U kunt met mij kennisma-
ken via het Duits-Neder-
lands bemidd.bureau P. v.

Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich, W.-
Duitsland.

Welke heer tot 50 jaar (1
kind geen bezw.) met een
normaal inkomen wil met
IRMGARD, een gescheiden
33-jarige Oostenrijkse m,
een dochtertje van 4 en
een zoontje van 6 jaar
kennism., doel huwelijk.
U kunt met mij kennisma-
ken via het Duits-Neder-
lands bemidd.bureau P. v.

Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich, W.-
Duitsland.

Familie-

drukwerk
Gertenbachs Drukkerij

Achterweg 1 - Telef. 2135

Opening

Op VRIJDAG 7 FEBRUARI a.s. 2 UUR n.m. wordt onze nieuwe -showroom
officieel in gebruik genomen.

Ter gelegenheid daarvan nodigen wij U uit ons Autobedrijf met uw bezoek te

vereren. Uw aanwezigheid zal ten zeerste op prijs worden gesteld."

Autobedrijf Jac. Versteege & Zonen
Zandvoort - Pakveldstraat 21 - Tel. (02507) 2345

Op 8 en 9 FEBRUARI, houden wij tevens een grootse NSU AUTO-SHOW.

Te koop:
klein HUIS

in Zandvoort-N., alleen te
betrekken door Zandv. wo-
ningzoekenden. Makelaar
J. Boogaard, Regentesse-
weg 7, telefoon 2210.

Dat kunt ook U
zeggen na een

advertentie in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg 1

Uw advertentie immers

bereikt alle groepen

van

Zandvoorts bevolking!
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Voorzitter Zandv. Handelsvereniging:

Zandvoort moet oppassen
voor concurrentie van andere Noordzeebadplaatsen

In de vrij druk bezochte jaarvergadering van de Zandvoortse Handels-

vereniging op maandag 3 februari j.1. in 'Zomerlust', zei de hr. H. Hil-

dering in zijn openingsrede o.m. dat Zandvoort moet oppassen zijn

plaats als belangrijke kust-recreatiegemeentè niet te verliezen door de

adspiraties van Scheveningen en andere Noordzeebadplaatsen. Sche-

veningen b.v. wil zijn attrakties uitbreiden met een bowlingcentrum,

een solarium, een skelterbaan, een golfzeebad, enz.

Spreker meende dat in Zandvoort veel te

weinig te doen is en deed de volgende
suggesties: een paardenrenbaan, een skel-

terbaan, bowlingcentrum, een tennispark
en een golfzeebad. Maar waar? vroeg de
voorzitter van de Z.H.V. zich af. Ook hier
had spr. een antwoord op en velen zullen
dit antwoord bijzonder interessant vinden:

Hij zei n.1. dat er op de plaats van het
circuit best iets verwezenlijkt zou kunnen
worden. Op het circuit zelf of op het uit-

gestrekte middenterrein, want hij voor-
zag door de voortschrijdende techniek op
het gebied van de autorensport, dat het
circuit van Zandvoort binnen afzienbare
tijd niet meer gebruikt zal worden. 'Wij
moeten daar nu al over nadenken', aldus
spreker.

Ook achtte de hr. Hildering waakzaam-
heid geboden, nu overal annexatieplan-
nen opduiken, zoals b.v. de suggesties van
de burgemeester van Haarlem, de heer P.
Cremers, die van de omliggende gemeen-
ten één grote gemeente zou willen maken
of het plan tot samensmelting van -Be
verwijk-Heemskerk-Velsen en IJmuiden
tot de gemeente IJmond. Spr. vond dat
Zandvoort op z'n tellen moest passen en
zich moest verzetten tegen de annexatie-
gedachte.

De nieuwjaarsrede van burgemeester A.
Nawijn releverend, onderschreef spr. de
noodzaak van betere aan- en afvoerwe-
gen. Dit is zonder meer een levensbelang
voor de middenstand. Het centrum van
Zandvoort voor rijdend verkeer afsluiten,

zoals o.a. ook tijdens de 'hearing' inzake
het bestemmings(sanerings) plan van..de
Noordbuurt is gesuggereerd," wilde spr.

niet direkt afwijzen, hoewel hij problemen
zag met betrekking tot de bevoorrading
der winkeliers. Er is indertijd met de
Kerkstraat op dit gebied een proef geno-
men, maar die was niet goed uitgevoerd.
In Schalkwijk (Haarlem) heeft men even-
eens een plan voor een zgn. 'lijnbaan' ont-
worpen, maar daar heeft men alle aan-
dacht besteed aan de mogelijkheden tot

het parkeren van voertuigen.

De heer Hildering deelde mede dat het
bestuur van de Z.H.V. kontakt met het
gemeentebestuur had opgenomen en sug-
gesties had gedaan omtrent de plaatsing
van parkeermeters en een langere open-
stelling van de winkels gedurende de bol-

lentijd.

ONDERDELEN CK &o
-

voor O'S-' ;.

BROMMERS
En FIETSEN fc^_>* Cj*

6^
VER5TEEGE

HHLTE5TR.I8 TEL: 4499- ZANDVOORT

ZANDV.M. GAAT
EXPERIMENTEREN MET
NIEUWE WERKWIJZE

SAMENSTELLING ELFTALLEN

De door het bestuur van Zandvoortmeeu-

wen voor maandag 10 februari a.s. uitge-

schreven algemene ledenvergadering gaat

niet door. Op deze bijeenkomst zou door

de leden een nieuwe elftalcommissie zijn

gekozen, die de plaats zou moeten gaan

innemen van de commissie die enkele we-

ken geleden vrijwel en bloc aftrad. Dit als

direkt gevolg van een conflict met het

ZVM-béstuur over strafmaatregelen tegen

enkele spelers uit het eerste elftal.

Tot aan de in april of mei te beleggen

algemene ledenvergadering 19ff9 zal het

eerste en tweede elftal worden samenge-
steld door de trainers, die tevens de bege-

leiding van genoemde elftallen zullen ver-

zorgen. De begeleiding van de overige

teams zal geschieden door een coach. De
wedstrijdsecretaris zal de samenstelling

van het derde t.m. twaalfde elftal op zich

nemen, na advies te hebben ingewonnen
bij coach en elftalaanvoerder. Aan een

van de bestuursleden zal worden gevraagd
op te treden als kontaktman tussen spe-

lers en kernploegen. Het idee van de nieu-

we werkmethode, waarmee men een eind

wil maken aan de steeds weerkerende im-

passe bij de elftalcommissie, is afkomstig
van het enig overgebleven lid van ge-

noemde commissie.

Op de a.s. jaarvergadering kunnen de

leden zich over*het experiment uitspreken.

Over de weergave van de enquête onder
de badgasten, zoals die enkele maanden
geleden in het Gemeenteblad is gepubli-
ceerd, was spr. niet enthousiast. Hij vond
het jammer dat streek- en ook wel plaat-

selijke bladen zich vrijwel uitsluitend

hadden bezig gehouden met de negatieve
uitkomsten dezer enquête, ofschoon er ze-

ker positieve waren. Waarom deze eenzij-

dige belichting? aldus spr. Er zijn sommi-

j

ge dingen niet goed te praten hier, maar
waarom werd niet genoemd dat 67% dei-

ondervraagden de service in de badplaats
goed vonden en dat 65% de sortering in

de middenstandsbedrijven voldoende acht-!

ten? Ten opzichte van de B.T.W., die

hier en daar nogal eens tot moeilijkheden
aanleiding geeft, gaf spr. de leden de
dringende raad toch vooral een reserve-
pot te vormen, anders gaat men volgend
jaar — waarin het 'menens' wordt — on-
herroepelijk de boot in! Met name de Ho-
reca-bedrljven zullen het in het komende
seizoen moeilijk krijgen en spr. vond het
nog een gelukkige omstandigheid dat de

B.T.W. niet vlak vóór het zomerseizoen
was begonnen, dan was 't helemaal een
chaos geworden!
Na nog enkele adviezen te hebben ge-

geven over het branchegewijs gezamenlijk
inkopen en acht te slaan op de zgn. 'cash
and carry'-bedrijven, die veelal met een
minimum aan bedrij fsonkosten hun wa-
ren goedkoper aan het publiek aanbieden,
wenste de heer Hildering de leden een in

alle opzichten goed seizoen 1969 toe. Hij
besloot aldus: 'Wat hebben wij gedaan -

wat doen we nu en - wat zouden we nog
moeten doen?'

In het bestuur van de Z.H.V. werd de
aftredende heer W. v.d. Werff (die her-
kiesbaar was) herkozen, terwijl de heren
L. Heino jr. en H. Landman als nieuwe
bestuursleden werden gekozen. Beide
laatstgenoemden voorzien in de vakatures
van de heren I. S. Dikker en J. Kroon,
die definitief aftraden.
In de huldiging, die beide heren ten

deel viel, werden ook hun respectievelijke

echtgenotes betrokken. De dames kregen
fraaie anjers en de scheidende bestuurs-
leden, behalve sigaren, plus bijbehorende
verzilverde doos, het erelidmaatschap
met de draagspeld!
In deze ceremonie protocolaire werd te-

vens nog de heer B. Bosman, die verle-

den jaar als bestuurslid afscheid nam, in

het zonnetje gezet. Dit had hij nog te goed
en daarom kreeg ook hij het erelidmaat-
schap en de draagspeld van verdienste,

terwijl zijn echtgenote eveneens een boe-

ket anjers ontving.

De heer Hildering had voor ieder der
scheidende bestuursfunctionarissen een
hartelijk en waarderend woord, dat door
elk der scheidende bestuursleden even
hartelijk werd beantwoord.

In zijn slotwoord aan het einde van do
vergadering wekte de heer Hildering de
aanwezigen op dit jaar eens goed carna-
val mee te vieren. (15 februari a.s.) Hij
vroeg de vlaggen op die dag — de intocht

van Prins Carnaval — uit te steken en
wenste de initiatiefnemers tot dit Boven-
moerdijkse carnaval veel sukses!

„Zachtjes met de deuren"
met vaart gespeeld door 'Op Hoop van Zegen'

De titel van dit driebedrijvige blijspel, dat een verjongde ploeg van onze

plaatselijke amateurs 'Op Hoop van Zegen' ten tonele bracht, houdt

een niet al te streng geformuleerd verzoek in. Wel, laten we voorop stel-

len dat het tiental, dat donderdagavond (vanavond doen ze 't nog eens

over!) in het verenigingsgebouw 'De Krocht' op de planken stond, zich

bepaald niet aan dit verzoek gehouden heeft! Er is wèl met deuren ge-

smeten, er is gevochten en er is geschreeuwd. En dat alles gebeurde in

het niet bijster intieme gezinnetje van een industrieel, die niet met na-

me wordt genoemd in het programma. Vader, stond er en even verder

de moeder, gevolgd door de drie koters: Dominique, de oudste dochter,

Frangois, de zoon des huizes en tenslotte Danièlle, de jongste dochter.

Een bijzonder geëmotioneerd vijftal, dat inmiddels (zoals gisteravond

bleek) wel in staat was het ongezellige kwakkelwinterweer voor een

paar uurtjes te doen vergeten!

Het stuk is ,uit het Frans vertaald, van
een zekere Michel Fermand. En hier en
daar bespeurt men wat van de Franse
esprite en de onbedwingbare Gallische ge-

neigdheid tot dubbelzinnigheid, zodat het
geheel amusant is met een ietwat frivole

inslag, welke laatste bijeenkomstigheid
zeker niet al te nadrukkelijk is!

Wij mogen ons ontslagen achten van een
bespreking van het verhaal, want wij kun-
nen ons voorstellen dat toeschouwers van
gisteravond familieleden, vrie'nden en ken-
nissen hebben gewaarschuwd dat ze per
sé naar dit blijspel moeten gaan kijken.

Dit was overigens ook de vriendelijke

wens van de heer J. Bisenberger, die dit-

maal de maarschalks(regisseurs) staf had
overgedragen (tijdelijk) aan de heer Han
Rooth, die — naar wij menen — de Fran-
se vaart, die dit stuk moet hebben, wel
recht deed wedervaren. Wij onderschrij-

ven die wens: Jawel, gaat u er maar ge-

rust naar toe, dan begint u uw weekeinde
in een prettige sfeer. Alleen zouden wij

niet durven beweren dat de problemen
van het ten tonele gebrachte Franse ge-
zinnetje de uwe zouden moeten zijn. Wij.
Hollanders, zouden ze althans anders heb
ben opgelost of wij zouden er over
blijven dubben!

Een tipje van de sluier mogen we mis-
schien oplichten: Er is in dit verhaal spra-
ke van een ouderpaar, dat geconfronteerd
wordt met de handel en wandel van drie

opgroeiende kinderen, waarvan er een af-

schuwelijk dreigt te ontsporen — een on-

gehuwde moeder, enz., enz. — maar toch
weer niet, want haar a.s. moederschap
bleek toch niet enfin, wij gaan te ver.

Pa begrijpt er niets meer van en
schreeuwt z'n pedagogische onbekwaam-
heden van de daken, c.q. van de tafel. Ma
dobbert als een hulpeloos scheepje tussen
de luidruchtige dictatoriale pa en de kin-

ders, die wel eens wat anders willen en
zeker armslag om hun leven te leiden zo-

als zij dat verkiezen. Intussen lukt het
die kinders lang niet altijd gestalte te ge-

ven aan hun bijdrage tot gezins-eenheid
en verdraagzaamheid. Goed, ze maken ru-
zie en Danièlle kan hels worden als blijkt

dat men haar schildpad Sofle spaghetU
gevoerd heeft en in een lauw zeepsopje
heeft gestopt.

O ja, er is ook een oma in huis, die een
vriend ontvangt, waarmee ze 's nachts op
haar kamer kaartspeelt en die de badka-
mer bezet houdt, terwijl iedereen denkt
dat pa er in zit! Er gebeurt van alles in

dit malle stuk, maar u mag 't — als er

geen dringende redenen voor zijn — niet

missen vanavond.

Er waren enkele debutanten 'opgesteld'

en wij dachten dat zij een belofte voor de

toekomst inhielden. Zij werden omgeven
door routinees van de 'oude garde' en het

pleit voor de heer Han Rooth dat er een
tamelijk homogene ploeg aan het werk
was, die geen ogenblik verveelde. Ditmaal
stond er voor de naam Jo Bisenberger-
Kromhout souffleuse. Betekende dat een
concessie aan de nieuwe stijl? Nog een
bijzonderheid: De heer Jan Bos speelde

een gastrol, want hij had — zoals wij

vernamen — voor het lidmaatschap van
de club bedankt. Dat hij evenwel een der
hoofdrollen voor zijn rekening nam, is

voor ons weer eens te meer een bewijs

voor de stelling dat het bloed kruipt waar
het niet gaan kan! Het decor was van
Wim Sluijs sr. Zoals altijd, doet die won-
deren in de ruimtelijke ordening. Zijn ge-

bruikmaking van de beschikbare ruimte is

verbluffend, zij het ditmaal met, naar on-

ze smaak wat povere en versleten (ver-

schoten) middelen. Maar daar kon hij

niets aan doen!

Technische afdeling: Belichting/geluid

onder supervisie van Rick Drommel en
kapwerk van L. Elbring te Amsterdam.
Voor beiden klaarblijkelijk geen probleem.

Hier volgt de rolverdeling:

Jan Bos: vader, Riek van Koningsbrug-

gen: moeder; Elly Bisenberger-Bos: Do-

minique, oudste dochter; Henk Spierieus:

Frangois, zoon; Joke van der Mije: Da-

nièlle, jongste dochter; Elisabeth Wete-

ling: Pinky, vriendinnetje van Frangois;

Betty van der Kar: oma; Riek Spierieus:

Arlèn'e, dienstmeisje; Michiel Drommel:

Georges, vriend van Danièlle en Wim van

der Moolen: een oude heer.

Het einde van de avond bracht bloemen
voor de dames in het algemeen en in het
bijzonder voor het tweetal Riek en Henk
Spierieus, die bloemen kregen van een at-

tente moeder (Riek Spierieus) die in het
ziekenhuis verblijft. Van harte beterschap!

Ook de regisseur, Han Rooth, kreeg bloe-

men van het 'thuisfront'. Echtgenote
schreef er bQ: 'Ben er van overtuigd, dat
alles goed gegaan is!'

Gaat u zich daar dan vanavond ook maar
van overtuigen. Veel plezier! H.W.

AFD. ZANDVOORT CHU
VÓÓR NAUWE SAMEN-
WERKING CHR. PARTIJEN
Tijdens een onlangs gehouden huishoude-
lijke bijeenkomst van de plaatselijke af-

deling van de Chr. Historische Unie is het
rondschrijven van de drie grote confes-
sionele partijen, t.w. kvp, ar en chu
ter sprake gekomen. In de betreffende
brief wordt een nauwe samenwerking tus-

sen de christelijke partijen bepleit bij de
Provinciale Staten- en gemeenteraadsver-
kiezingen in 1970, o.m. door het indienen
van gecombineerde kandidatenlijsten.

Vrijwel alle op de vergadering aanwezi-
ge leden gingen in principe akkoord met
de door de hoofdbesturen voorgestelde co-
ördinatie bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van volgend jaar. Wel was men van
oordeel, dat het huidige gebrek aan een-
heid in de kvp- en prot. christelijke frac-

ties in de Zandvoortse gemeenteraad een
struikelblok vormt voor een eventuele sa-

menwerking. De vergadering machtigde
het afdelingsbestuur de mogelijkheden te

onderzoeken om tot een grotere homogeni-
teit tussen de christelijke partijen in de
gemeente te komen.

NAAR

ZHV VOORZITTER

LUISTEREN

NAAR

NOTTEN
BABY-KLEDING
KINDERKLEDING
KINDERWAGENS

Haltestraat 59

STUDENTENCABARET
TREEDT OP VOOR
VLIEGENDE SCHOTEL
Ter gelegenheid van het 14-jarig bestaan
van de hervormde jeugdvereniging de
'Vliegende Schotel' treedt morgenavond in

het jeugdhuis achter de hervormde kerk
het studentencabaret 'Don Quishocking'
op met 't programma 'Bijna uitverkocht'.
De teksten voor dit programma werden
geschreven door Harry Geelen, Herman
van Veen en George Groot. In november
van het afgelopen jaar behaalde genoemd
cabaret in Delft de eerste prijs ' op het
studentenfestival 'Camarette'. Voor 'Zand-
voort betekent het optreden van het ge-
zelschap een primeur.

STRANDLOOP ZANDVOORT
OP 23 FEBRUARI A.S.

De heer K. J. Koper organiseert in samen-
werking met r.t.c. 'Olympia' uit Amster-
dam de derde 'Strandloop-Zandvoort' die

plaats heeft op zondag 23 febr. Gestart
wordt 's middags om 2 uur, op het strand
voor de Rotonde, waar ook de finish is

vastgesteld. Senioren, dames en heren lo-

pen 8 kilometer, veteranen en junioren tot

en met 12 jaar 4 kilometer. Een fraai uit-

gevoerde medaille wordt direkt na aan-
komst uitgereikt.

Inschrijving kan geschieden bij de hr.

K. J. Koper, Van Lennepweg 38/4. Tevens
tot 8 februari door overschrijving of stor-

ting op gironummer 3238 ten name van de
Amro Bank Haarlem, ten gunste van Am-
ro Bank Zandvoort K. J. Koper, inzake
Strandloop. Na ontvangst van het in-

schrijfgeld worden de deelnemerskaarten
toegezonden. Men dient duidelijk te ver-
melden voor welke afstand wordt inge-

schreven. Op de wedstrijddag kan men
eveneens nog inschrijven aan de start-

plaats van 12 tot half twee.
Iedere deelnemer wordt geadviseerd in

het bezit te zijn van een medische sport-

keuring. Deelnemers boven de 50 jaar die-

nen een doktersverklaring over te leggen.
Ook dit jaar wordt de opbrengst weet

beschikbaar gesteld voor een nog nader te

bepalen liefdadig doel in Zandvoort. Het
vorig jaar ging ƒ 300,— naar de Zand-
voortse reddingsbrigade als bijdrage in de
aktie voor de gestolen buitenboord-moto-
ren en net overige kregen kindertehuizen
als bijdrage voor de viering van Sint Ni-
colaas en Kerstmis.

LAATSTE CONTACT-AVOND
VAN
WATERSPORTVERENIGING
Met een causerie over zee-navigatie, een
demonstratie schermen op sabel en floret

door de Zandvoortse schermvereniging
'Toccate' en een kienspel besluit de Wa-
tersportvereniging 'Zandvoort' de serie

van vier contactavonden in het winter-
seizoen 1968-'69. De laatste contactavond
vindt evenals de voorgaande bijeenkoms-
sten plaats in het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat op donderdag 13
februari a.s. Ook niet-leden van de vereni-
ging zijn van harte welkom.

Een saaie waarvoor dit blad nu al jaren-
lang de ene lans na de andere breekt, is

een andere bestemming voor het circuit.

Een bestemming die aansluit bij hetgeen
onze zomergasten — buiten zee, strand en
duinen — op het gebied van passieve en
aktieve recreatiegenoegens hier graag
zouden aantreffen. Het gemeenteblad pu-
bliceerde onlangs een waslijst van die toe-

ristcnverlangens: bowling, kurhaus, auto-
kino, trampoline, kegelbaan, etc, etc.

Wij signaleren met genoegen dat de
voorzitter van de Zandvoortse Handels-
vereniging deze en andere attrakties op 't

binnenterrein van het circuit sou willen
realiseren. Voor de racebaan ziet hij in
Zandvoort geen toekomst meer. Die con-
clusie is wel wat aan de late kant, denk
je dan, maar nog niet tè laat.

Nu maar afwachten of er naar de stem
van de ZHV-voorzitter wordt geluisterd.
In de allereerste plaats door het gemeen-
tebestuur, want de gemeente is eigenares-
se van racebaan en, binnenterrein. Men
mag hopen dat het college van b. en w.
gunstig op de ideeën van de heer Hilde-
ring wil reageren. Het gaat om een bik-
kelliarde toeristische zaak, waarbij voor
Zandvoort grote materiële belangen op 't

spel staan. Wanneer andere kustgemeen-
ten meer en méér gevarieerde ontspan-
ningsmogelijkheden kunnen bieden trek-
ken de vakantiegangers daarheen. Daar
helpt geen moedertje lief of een bordje
met 'Iiartelijk welkom' bij de gemeente-
grenzen aan. Geen attracties, geen inte-

resse. Zo is het nu eenmaal. Zandvoort
zal er rekening mee moeten houden.

OVERTROKKEN ?

Vorige week hebben wij in een kantnotitie
stelling genomen tegen de door de ge-
meenteraad aangenomen motie Attema,
waarin de raad de aan hem gerichte
adressen van een tweetal ingezetenen in-

zake de door b. en w. verleende bouwver-
gunning voor een woonhuis aan de Gom.
v.d. Werffstraat voortaan aan het college

delegeert. Dit besluit opent de mogelijk-
heid, schreven wij o.m., ook andere bur-
gers van de gemeente, die om 'de een of
andere reden als hinderlijk worden be-

schouwd, de pas naar de raad af te snij-

den. Sommige afgevaardigden Jvebben zich
hieraan gestoten. Zij vinden het een over-
trokken gedachte en wensen er met na-
druk op te wijzen dat het raadsbesluit uit-

sluitend betrekking heeft op de bezwaar-
schriften inzake genoemde woonhuiskwes-
tie. Dat is feitelijk juist en als zodanig
ook in de krant vermeld.

Dit feit doet evenwel niets af aan ons
standpunt dat de door de raad aangeno-
men motie in strijd moet worden geacht
met de gangbare opvattingen van goed
democratisch bestuur. Er is bovendien,
geen enkele garantie of aanwijzing dat
andere bij de raad ingediende bezwaar-
schriften niet dezelfde weg zullen gaan:
zonder tussenkomst van de raad naar b.

en w. 'ter afdoening'. Hoe eenvoudig dat
in zijn werk kan gaan hebben wij vorige
week dinsdag ervaren.
Wanneer de volksvertegenwoordiging

van mening is dat de klachten van ingeze-
tenen ongegrond zijn, dan zal zij de
adressanten hiervan moeten trachten ie

overtuigen, maar niet, zoals nu gebeurd
is, de deur voor hun neus dichtgooien.
Daarmee wordt een stukje democratie om
lials gebracht. Overdreven? Ach nee.

BURGERLIJKE STAND
31 jan.—6 februari 1969

Geboren: Constance Henriëtte, d.v. F.
K. J. Hassink en I. M. Cochius.

Overleden: Arie Koper, oud 81 jaar.

Ondertrouwd: Arie de Vries en Elly
Dirksen; Erik Robert Kammeijer en Wil-
helmina Riemersma; Tonci Lisica en Ja-
coba Maria Antonides; Henk van der
Meulen en Yvonne Helena Alida Lannoye.
Gehuwd: Joannes Henricus Maria Carl

Messbauer en HiJlegonda Anthonia Maria
Nooy.
Geboren buiten de gemeente: Johannes

Hendrikus, z.v. G. H. M. van den Berg eu
H. G. de Winter.
Overleden buiten de gemeente: Jakoba

Hendrina Krabshuis, oud 2S jaar; Catha-
rin Gerdina Stigter, oud 82 jaar, geh. gew.
met B. H. Smeenk; Gijsbert Oskam, oud
78 jaar, geh. gew. met M. Hilgeman.

WATERGETIJDEN

febr.

9

10
11
12
13
14

HW LW HW LW

7.52

8.36
9.36

10.55

l!l6

3.00

4.00

5.00

6.00

7.30

9.00

20.11
21.05
22.16
23.47
12.31
13.45

15.30
16.30
17.30
18.30

20.30
21.30

15 2.20 10.00 14.44 22.30
Samengesteld door P. van der

strand
berijdbaar
11.30-18.00

12.30-19.00
13.30-20.00

15.00-21.30
3.30-10.30

5.00-11.30

6.30-12.30

Mije Kczn.

nutsspaarbank

RENTE TOT
DAGELIJKSE BEREKENING
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Fabriek in Nederland
gaat middel produceren tegen tropische ziekte

Shell Nederland Chemie gaat binnenkort in een eigen fabriek in Per-

nis op grote schaal een nieuw verdelgingsmiddel produceren, Frescon

geheten, waarmee men de veroorzakers van de gevreesde tropische

ziekte Bilharzia (Schistosomiasis) te lijf wil gaan. Frescon is door Shell

ontwikkeld na een research die 2 l|2 jaar vergde. Uitgebreide proeven

hebben aangetoond dat het een radicaal wapen vormt in de strijd tegen

de slakken, die de Bilharzia-ziekte verspreiden.

De cijfers zijn ontstellend. In Afrika lijden

zestig miljoen mensen aan de ziekte

(vaak. tachtig van elke honderd kinderen)
in Zuid-Amerika tien miljoen, in het Ver-
re Oosten zestig miljoen en in het Mid-
den-Oosten zeventig miljoen, onder wie de
helft van de Egyptische bevolking.

Overal waar de ziekte heerst is hetzelf-

de beeld te zien. De mensen lijken lui,

moe of willoos met als gevolg, dat de
vooruitgang, die juist in die gebieden zo
noodzakelijk is, vertraagd wordt. Bilhar-
zia wordt veroorzaakt door bloedparasie-
ten en breidt zich vooral snel uit op plaat-

sen waai- de hygiëne te wensen laat. Waal-
een poel, riviertje of irrigatiekanaal tege-

lijk drinkwaterbron en open riool is, is bil-

harzia onvermijdelijk.

De ziekte wordt veroorzaakt door tre-

matode-wormen (schistosoma's) die het
menselijk lichaam binnendringen en daar
vijf jaar of langer in leven blijven. Ze
huizen in de bloedvaten rond de blaas en
in de ingewanden. Daar leggen de buis-
vormige wijfjes jaren achtereen duizen-
den eitjes per dag. Deze eitjes worden
door het lichaam getransporteerd, beïn-

vloeden de bloedcirculatie en veroorzaken
kogelvormige gezwellen in buik- en maag-
streek. Ook de longen groeien langzaam
dicht en tere weefsels worden verscheurd
door de stekels op de eitjes.

Via ontlasting en urine komen de eitjes

in het water en daar gaat de kringloop
verder. De larven uit de eitjes nestelen
zich in de weefsels van zoetwater-slakken,
waar zij zich op ongeslachtelijke wijze
vermeerderen. Elke parasiet brengt tien

duizenden kleine tussenvormen voort, die
de slak verlaten. Als ze daarna binnen 36
uur een menselijk of dierlijk lichaam bin-
nendringen, is de besmetting een feit.

Slapte, hoge koorts, diarree en versprei-
de pijnen veroorzaken algehele uitputting.

Na circa 10 weken krijgt de ziekte een
chronisch karakter. Bloedarmoede, verma-
gering en vergiftiging, vaak ook kanker,
leiden tot een langzame, verschrikkelijke
dood.

SUGGESTIES VOOR

OPENBAAR SPREEKUUR

Het openbaar spreekuur dal het college
van b. en w. enkele weken geleden in ver-
band met de voorgenomen sanering van
de 'noordbuurt' in het Gemeenschapshuis
heeft gehouden, blijkt bij het publiek in

goede aarde te zijn gevallen. Dat werd al

duidelijk op de avond zelf. De aanwezigen
reageerden in het algemeen spontaan op
de uitnodiging van het gemeentebestuur,
vragen over de toekomst van de buurt oj;

het college af te vuren. Van enige 'drem-
pelvrees' was geen sprake. Soms was er
meer schroom, aan de zijde van b. en w.
bij het beantwoorden van de vragen dan
bij de vragenstellers, waarvan enkelen bij-

zonder vasthoudend waren. In onze kant-
tekening bij het verslag van de bijeen-
komst schreven wij 'dat het college er, zij

het meer open en met meer durf, zeker
mee moet doorgaan'. Een van onze lezers
de heer C. H. van Brero, heeft op dit

laatste ingehaakt met een aantal sugges-
ties voor een eventueel vervolg op het
kontakt tussen b. en w. en de ingezetenen
van Zandvoort. Hij schrijft ons:

'Zou het mogelijk zijn ook volgende be-
stemmingsplannen te bespreken?

Zou hei mogelijk zijn dit te doen vóór
de ter visielegging of eventueel tijdens de
ter visielegging f

Zou liet mogelijk zijn dat er tijdens de
ter visielegging gedurende één of twee
avonden door een deskundige toelichting
xvordt gegeven, zodat meer belangstellen-
den of belanghebbenden zich oriënteren
kunnen f

Zou, het ook mogelijk zijn, zonder af-
breuk ie doen aan de betrokken stede-
bouwkundige, inspraak te krijgen van ooA
andere deskundigen, die met leven en wo-
nen te maken hebben ?

Ik zou, hierbij een kans willen geven
aan de Nationale Stichting Nieuwe Woon-
vormen. In 't kort komt de doelstelling
van de stichting neer op het behulpzaam
zijn bij het tot stand brengen van woon-
vormen in ons land, die meer ruimte bie-

den voor menselijke ontplooiing dan bij

het gebruikelijke bouwen het geval is.

Als bijzonderheid moge ik vermelden
dat de Minister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening zich als eerste do-
nateur heeft gemeld en onlangs de eerste
10 woningen, te Hoevelaken gebouwd on-
der auspiciën van deze stichting, heeft ge-
opend'.

Wij zouden aan bovenstaande suggesties

voor een zo breed mogelijke informatie

en oriëntatie m.b.t. sanerings- en bestem-

mingsplannen nog één willen toevoegen.

Een die direkt betrekking heeft op het

thans aktuele saneringsplan 'noordbuurt'.

Naar wij hebben vernomen heeft het col-

lege van b. en w. kort na de bijeenkomst

in het Gemeenschapshuis van de Rijks-

dienst voor Monumentenzorg een rapport

met aanbevelingen en adviezen ontvangen

inzake de restauratie van oude en in his-

torisch opzicht belangwekkende panden

in de dorpskern. Laat het gemeentebestuur

dit rapport openbaar maken, vóór dat het

bij de behandeling van de 'noordbuurt'

door de raad ter tafel komt. De ingezete-

nen van Zandvoort kunnen er zich dan tij-

dig een idee over vormen.

De ziekte heerst veelal op plaatsen
waar met ontwikkelingshulp stuwdam-
men zijn gebouwd, irrigatiewerken aange-
legd en gronden in cultuur gebracht. Het
zo duur verkregen water schept ook de
voorwaarden voor de komst van zoetwa-
tovslakken, die de kiemen voor een epide-

mie bij zich dragen. Het gevolg is vaak,
dat de bevolking dan naar gezonder
woongebieden verhuist en dat de kapita-

len voor de technische bijstand aan ach-

tergebleven landen verspild blijken te zijn.

Sprekend voorbeeld is de Aswandam in

Egypte. De ziekte is zo'n stuk toegeno-
men, dat thans 60 percent van de be-

dat het nut van de irrigalicwerkcn volko-

men teniet wordt gedaan door Bilharzia.

Kongo-Brazzaville zag door irrigatiewer-

ken het aantal lijders aan de ziekte van
drie tot 35 percent stijgen.

Het Shell-bestrijdingsmiddel frescon
tast nu de slakken aan en dit werkt al bij

geringe concentratie doeltreffend.

Met diverse medicamenten wordt de
ziekte zelf bestreden en vaak met goed
resultaat. De oorzaak van Bilharzia wordt
daarmee echter niet weggenomen.
Frescon doet dat wel en is voorts een

deugdelijk middel voor de bestrijding van
de schadelijke leverbotziekte, die veel
voorkomt bij koeien en schapen in West-
Europa.
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HaanmiGARDAMEER
oergezellig vakantiepark

met volop amusement
waterfietsen, minigolf, kinderbad, enz.

HOLLANDSE KEUKEN!

VLIEG- en BUSreizen
inclusief LOGIES
HOOGSEIZOEN va.

* voorseizoen extra voordelig I

VRAAG kleurenfolder met fijne

en voordelige vakanties naar
Ilalié, Spanje, Oostenrijk, Duitsland

bij Internationale Reisorganisatie

DIRK VAN DEN BROEK
D-TOURSN.V.

Amsterdam- Bilderdijkslr.126- lel.122758

A'dam Osdorp-Tussenmeer 1 - tel 19580T
Rotterdam-G. J. Mulderstr.ó-tel 231300

Sp&ti in, spet

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
Programma zaterdag 8 februari:

Zandv.m.—J. Hercules
3 Kenn.land 4—Zandv.m. 2

30 Zandv.m. 3—SMS 4
36 Zandv.m. 4—ODIN 8

Adspiranten:
50 HFC a—Zandv.m. a
61 v. Nispen a—Zandv.m. b
98 SHS a—Zandv.m. f

101 Zandv.m. g—DIO a
Pupillen A:
177 Zandv.m. a—HBC a
194 EDO b—Zandv.m. b
201 RCH c—Zandv.m. c

202 Zandv.m. d—EDO d
203 Zandv.m. e—EDO c

Pupillen B:
230 DCO b—Zandv.m. d
234 RCH c—Zandv.m. e

14.30 u.

15.15 u.

15.15 u.

15.15 u.

14 u.

14.30 u.

15.15 u.

15.15 u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

Programma zondag 9 februari:
Zandv.m.—Hollandia 14.30 u.

Zilverm. 2—Zandv.m. 2 10 u.

25 EDO 4—Zandv.m. 4 9.45 u.

35 Kinheim 3—Zandv.m. 5 9.45 u.

37 ADO '20 4—Zandv.m. ff 12 u.

50 Kennemers 6—Zandv.m. 7 9.45 u.

60 Zandv.m. 8—v. Nispen 3 12.30 u.

99 Zandv.m. 9

—

VI. Vogels 4 9.45 u.

120 SHS 5—Zandv.m. 10 12.30 u.

147 Zandv.m. 12—Sp.vogels 7 9.45 u.

Junioren:
155 DEM a—Zandv.m. a 12 u.

174 Zandv.m. b—Alliance a 12.30 u.

177 Zandv.m. e—O.G. c 12 u.

180 DIOS a—Zandv.m. d 12 u.

204 Sp.vogels b—Zandv.m. f 9.45 u.

APD. ZAALHANDBAL
A.s. zondag worden er weer verschillende
wedstrijden gespeeld in de Sporthal. Om
12.00 uur spelen de dames van Zandvoort-
meeuwen tegen I.E.V., welke ploeg boven-
aan de ranglijst staat.

Gezien de goede resultaten van de da-
mes de laatste weken, moeten zij voor een
verrassing kunnen zorgen door I.E.V. te

verslaan. Spannend zal het zeker worden.
De herensenioren van Zandvoortmeeu-

wen komen om 2.00 uur aan de beurt te-

gen A.H.C, uit Amsterdam.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"



FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
jr do blijken van belangstelling onder-

uien bij het overlijden van mijn lieve

,mv, onze lieve zorgzame moeder, be-

\d-, groot- en overgrootmoeder

MARIA ZWEMMER-SCHAAP
mgen wij allen onze oprechte dank.'

Uit aller naam:
J. ZWEMMER

vlvoort, februari 1969

,1 Lennepweg 25

diagramstelling, die na Zwarts 34e zet

,[ond in de partij Aljechin-Reslievsky,

Jiiici 1937:

\

Sffmr^m wm *

rJAfi
a b c d e f _

diagramstelling, die na Zwarts 34e zet

stond in de partij Aljechin—Reshevsky,

u waarschijnlijk niet onbekend voor-

inen. Met de aardige slotcombinatie 35.

jsxb8+!, Kc8xb8, 36\ Dh2xe5+!
jong Aljechin zijn tegenstander tot

;rgave. Een leuk slot, maar u en ik

jidon de combinatie waarschijnlijk ook

jl gevonden hebben. Alleen , hoe

jjg je nu zo'n stelling? Daarvoor is de

ïd van een grootmeester nodig. Laat

ïh zien, hoe Aljechin de partij opbouwde.

|c2-e4, Pg8-f6, 2. e4-e5, Pf6-d5, 3. Fgl-
d7-d6, 4. d2-d4, Lc8-g4, 5. c2-c4, Pd5-

6. Lfl-e2, d6xe5, 7. Pf3xe5, Lg4xe2,
Ddlxe2, Dd8xd4, 9. 0-0, Pb8-d7, 10.

i5xd7, Pb6xd7? (Met 10. ...Dd7:!, 11.

Dc6, 12. Pa3, e6, 13. a5, Pd7, had
art zich goed kunnen verdedigen. Daar-

heeft Aljechin zelf later 9. Pa3 (i.p.v.

3 0-0 aanbevolen) 11. Pbl-c3, c7-c6, 12.

l-e3, Dd4-e5, 13. Tal-dl, e7-e6, 14. De2-

0-0-0 (Vrijwel gedwongen; op 14. ...

7 zou 15. Td7:! benevens 16. Df7: ge-

iglgd zijn en op 14. ...Pf6, 15. Pb5!) 15.

:3xa7 (Natuurlijk niet 15. Df7:?? we-
ns Ldff en Thf8) 15. ...De5-a5, 16. La7-

Da5-f5, 17. Df3-g3!? (Ofschoon diver-

commentatoren deze zet destijds als

!|or sterk beschouwd hebben, was Alje-

in zelf er niet geheel tevreden over; als

t eenvoudigst heeft Aljechin zelf dame-
iil aangegeven, waarna Wit praktisch
er een pluspion beschikt (3 tegen 2 op
damevleugel). Maar na de tekstzet ont-

iat veel interessanter spel) 17. ...e6-e5,

J.
Ld4-e3, Lf8-b4, 19. Pc3-a4, Lb4-a5, 20.

gf4! (Anders volgt 20. ...Lc7 benevens
..e4 en Zwart staat beter) 20. ...La5-

21. b2-b3, f7-f6, 22. f4xe5 Df5-e6, 23.

fc,
:-h3! (Na de partij heeft men gemeend

*»t Aljechin deze zet met het oog op 33.

3Ji2' gespeeld heeft; Aljechin zelf heeft
echter tegengesproken: de tekstzet

jSpn'le slechts om na 23. ï..Pe5:, 24. Pc5
8 mogelijkheid 24. ...Dg4 uit te schake-
W) 23. ...Th8-g8, 24. Le3-d4, Pd7xe5?
(Steiker was 24. ...fe5:, 25. De3, e4, 26.

§J-
Tde8 met goede kansen voor Zwart.

' dus Aljechin) 25. Dg3-c3!, Pe5-d7, 26.
e5', Tg8-e8, 27. b3-b4!, Pd7-b8, 28. Pa4-

Lc7xb6, 29. c5 x b6, De6 x a2, 30.

Woningbouwvereniging

„EENDRACHT MAAKT MACHT"
te Zandvooit

Voor leden komt beschikbaar de woning

Van Lennepweg 61 flat 7
(huurprijs ƒ 117(30 per maand thans)
(met 6% verhoging per 1 april a.s.)

Schriftelijke opgave aan de secretaris D.
van Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22, vóór
a.s. dinsdagavond 7 uur, met vermelding
van het rangnummer.

»-.
3-R3!, Td8-d7, 31. Ld4-c5 (Nog sneller
>n hier 31. Lfff:, gf6:,' 32. Td7:, Kd7:,
Dc7+ etc.) 31. ...Da2-f7, 32. Tdl-al,

'g6, 33. Dg3-h2!, Te8-e5 (Of 33. ...Dgö,
Ta8, De5, 35. Lf2!, Dh2:+, 36. Kh2.

" vens Lg3, dan wel 33. ...Pa6, 34. b5,
?5, 35. Tfcl! etc.) 34. Tal-a8, Td7-d2
'°k 34. ...DeS hielp niet wegens 35. Dg3
\«lgd door 36. Da3 etc.) en nu is de
lelling uit het diagra"m ontstaan.

U'L'nde week weer iets uit het schaak-
een: het Hoogoventournooi.

"nspondentie aan A. C. van der Tak,
'Iholminastraat 28, Haarlem.

PTT KLANTENSERVICE
PTT heeft met ingang van maandag 3 fe-

bruari ten behoeve van de Post, de Post-
van 8.00 uur tot 20.00 uur vanuit het gc-

giro en de Rijkspostspaar bank een telefo-

nische klantenservice ingesteld. Deze klan-
tenservice is van maandag t.m. zaterdag
hele land telefonisch bereikbaar onder nr.

0017 (kosteloos).
Het voornaamste motief voor het in-

stellen van dit voor het gehele land gelijke

nummer Is gelegen in het besef, dat het
publiek lang niet altijd weet te ondekken
bij wie men voor een bepaalde informatie
het beste kan aankloppen.

Inlichtingen van algemene aard, maar
ook plaatselijke als tijden van openstel-

ling e.d. worden door telefonische klanten-
service prompt verstrekt. Kan dat niet a
la minute, dan belt 0017 zo &poedig moge-
lijk terug.
Gaat het om een klacht, dan zoekt 0017

uit welke direkteur ter zake competent is

en geeft aan hem de klacht door. Vervol-
gens belt hij de klager terug en vertelt

hem van wie hij spoedig meer over de af-

handeling van zijn klacht zal vernemen.
0017 zorgt er dus voor, dat klachten snel

bij de juiste functionaris terechtkomen.
Ter completering van de telefonische

klantenservice wordt het publiek tegelijk

de mogelijkheid geboden schriftelijke vra-

gen om inlichtingen of klachten ongefran-
keerd te posten met het adres Klanten-
service, Antwoordnummer 0017. Bij dit sy-

steem zorgt de Post ervoor dat de brief

met spoed in handen komt van degene, die

voor de behandeling van de kwestie de
meest aangewezene is.

VOETGANGERSACTIE

Kruiswoordpuzzel

1



Elke lijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44- TELEFOON 2254

£ddy>'$ Textielhuis
STATIONSSTRAAT 20 — TELEFOON 4870

Laat u deze week profiteren van enkele

artikelen die belachelijk laag in prijs zijn.

J00% nylon ONDERJURKEN, in alle maten en
diverse kleuren, NU voor 2.98

Dit is toch werkelijk een spotkoopjeü

Belofast witte HERENOVERHEMDEN... 4,98
Katoenen STROPDASSEN, in mooie dessins
98 cent — 2 stuks 1.50.

Stretch nylon SOKKEN 0,99
in diverse kleuren van 40-45 schoenmaat.

Dit is toch werkelijk een knalprijs!
2 pers. flanellen LAKENS, in wit - rosé - bleu,
NU 8.95.

Deze aanbieding komt NOOIT meer!!

NYLONKOUSEN naadloos 99 cent
NYLONKOUSEN met naad 75 cent

Brushed nylon NACHTHEMDEN 7,95
Restant flanellen DAMESPIJAMA'S 7,50

GASTENDOEKJES, bloemmotief 1,50

Kinder Helanca PANTALONS,
zomer kwaliteit 4,98

Door deze UITZONDERLIJK LAGE PRIJZEN,
kunnen wij op DEZE artikelen GEEN Voorzorg-

zegels aannemen.

Op verzoek bezorgen luij' ook aan huis.'

In ons ziekenhuis zijn nog enige plaatsen be-

schikbaar voor:

Dames met interesse
in huishoudelijke
werkzaamheden
Deze bestaan uit huishoudelijke bezigheden op
de kamers en zalen der patiënten, terwijl ook de
afdelingskeukens nog hulp kunnen gebruiken.

Het Marinehospitaal is een klein algemeen zie-

kenhuis met opname van burgerpatiënten.

U werkt per dag 8-3/4 uur; terwijl ook dames
voor gedeeltelijke dagtaak (22 uur per week)
welkom zijn; salaris is volgens Rijksregeling
met onregelmatigheidstoeslag en opname in het
algemeen burgerlijk pensioenfonds.

Het Hoofd Huishoudelijke dienst is gaarne be-
reid U nadere inlichtingen te geven.
Belt U haar eens op: U kunt haar elke werkdag
bereiken tussen 9 eu 16 uur, onder nr. 023-17460,
toestel 26.

In ons ziekenhuis is plaats voor een

flinke corveeër
(voor uitbreiding van de schoonmaakdienst)

Het Marinehospitaal is een klein algemeen zie-

kenhuis met opname van burgerpatiënten.

U werkt per dag 8-3/4 uur; salaris is volgens
Rijksregeling met onregelmatigheidstoeslag en
opname in het algemeen burgerlijk pensioen-
fonds.

Het Hoofd Huishoudelijke dienst is gaarne be-
reid U nadere inlichtingen te geven.
Belt U haar eens op: U kunt haar elke werkdag
bereiken tussen 9 en 16 uur, onder nr. 023-17460,
toestel 26.

I^er«setterie

;ciióon efcince,

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
ZancJvoórl Tel. 4492

Mary Borst
Gediplomeerd

schoonheids-

specialiste

Gezichtsbehandeling,
lichaamsmassage

en manicure

BREDERODESTRAAT 134
Telefoon 3328

Ook 's avonds
en zaterdags geopend.

VAMOR-RIJSCHOOL
P. C. Laarman
NIC. v.d. LAANSTRAAT 5 rood

HAARLEM — TEL. (023) 13434

Voor al uw rijbewijzen

n <VAN DENSEN'S
centrale verwarmingsbedrijf

* AANLEG

* OMBOUW

•fc ONDERHOUD

if. REPARATIE

•k CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

)f OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEP. 2972
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Slagerij

BURGER
$f? HiLTESTRAAT 3

KWALITEIT — KWALITEIT — KWALITEIT

EXTRA AANBEVOLEN:
500 gr. varkensfrikando

500 gr. posbief

500 gp. hamlappen

500 gp. kalfslappen

4.78
4.78
3.98
3.98

500 gram
pracht osselappen 2,58
500 gram
fijne riblappen 3,59

500 gram
magere osselappen 3,79
500 gr. haché-vlees 2,25

500 gr. haaskarbonade ... 3,98
500 gr. ribkarbonade 3,78

500 gram
schouderkarbonade 3,25
500 gr. doorregen
varkenslappcn 2,28
500 gr. braadworst 2,75

500 gr. lamskarbonade..., 2,25

500 gr. lamslappen 2,10

500 gr. lamsboutlappen 3,25

300 gr. lams haché 1,20

DINSDAG
750 gr. pracht

RUNDERLAPPEN

3.48

WOENSDAG
500 gram heerlijk
VLEESGEHAKT 1,48

3 slavinken 0,99
3 frikandellen 0,99
3 hamburgers 0,99

DONDERDAG
250 gram
BIEP-TARTAAR 1,48
250 gram n RQRAUWE LEVER UJD5Ï

1 kilo doorregen
RUNDLAPPEN 3,98

150 gram
gebraden rosbief ....

150 gram
gebraden frikando ...

150 gram
gebraden gehakt

150 gr. leverkaas ....

150 gr. boterh.-worst

150 gr. saks

1,49

1,49

0,59

0,74

0,74

0,69

Heerlijke kleine WORSTJES.
Hausmacher '

Theeworst

Gek. worst

Leverworst

Saks

per stuk 0,89

150 gr. pekelvlees 0,69

150 gr., lever 0,99

150 gr. osseworst 0,94

150 gr- boerenworst 0,94

150 gr. achterham 1,49

150 gr. cervelaatworst ... 0,94
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Zo spoedig mogelijk gevraagd:

Steno- typiste/secretaresse
De voorkeur gaat uit naar kandidaten met
tenminste MULO-opleiding, nog liever

een middelbare opleiding en enkele jaren
ervaring.

De werkzaamheden omvatten naast ste-

no-typewerk ook administratie.

Gehuwde dames komen ook in aanmer-
king voor b.v. halve dagen.

Sollicitaties aan:

N.V. KRACHT - landbouw
Prinsesseweg 54, Zandvoort, tel. 4341

DnaancnnaaDDDDDDODQDaaDnannnnnnnoonD

«AWStPr

NSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming'

Dr. CL A. GERKESTïtAAT 40 ld.

ZANDVOORT Tddban 3603

100% financiering mogelijk.

Als uw armen te kort worden . .

.

is het de hoogste tijd voor een
LEESBRIL
of VERNIEUWING van uw glazen.

Brillenspeciaiist LOOMAN
Mr. Opticien
Erkend Fondsleverancier

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174

Uw boekhouding
voop u een Bast?

Laat dan uw zorgen (grote of kleine admini-
straties) aan een deskundige over. Neem vrij-

blijvend even kontakt op.

J. C. VAN LEEUWEN, telefoon 2451

Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening
afd. Zandvoort

Tafeltje-dek-je
vraagt DAMES-AUTOMOBILISTEN, die EENS PEK
WEEK (op maandag, woensdag of vrijdag) om plm.

half 1, warme maaltijden willen brengen vanaf Het
Huis in de Duinen naar enige bejaarden in Zandvoorl.
Gaarne een telefoontje aan mevrouw Sterrenburg, te!.

2054 of mevrouw Nawijn, tel. 3160.

Heus het valt wel mee met de B.T.W.
Bij ons betaalt U één kopje koffie,

maar U krijgt er twee!
Pannekoeken en poffertjes zijn onze specialiteit.

PANNEKOEKEN met:
SPEK, APPEL, ANANAS, STROOP
of SUIKER, reeds vanaf ƒ1,25.

POFFERTJES ƒ 1,15 PER PORTIE.
Wanneer U er een consumptie bij neemt, ƒ 0,55

REDUCTIE, dus ƒ 0,60.

Heus het is allemaal nog wel te betalen.
alleen U moet het bij

deiUia
halen!

KERKSTRAAT 16, TELEFOON 2270

|

FAMILIEDRUKWERK
}

, GERTENBACHS DRUKKERIJ

Achterweg 1 Telef. 2135

De warme bakkers hl Zandvoort verkopen

op 13, 14 en 15 februari a.s. een

Speciaal Carnavalsbrood
van bijzondere samenstelling onder de

naam

SCHARREN KOP BOL

VERKRIJGBAAR BIJ:

De speciale prijs van dit brood bedraagt

ƒ 1,11.

BALK, Hogeweg 27

COÖPERATIE, (via de bezorgers)

M. KEUR, Diaconiehuisstraat 36

E. PAAP, Potgieterstraat 24

RINKEL, Raadhuisplein 1

VAN STAVEREN, Zeestraat 48

SEYSENER, Haltestraat 23

VERMAAT, (via de bezorgers)

J. VAN DER WERFF, Gasthuisplein 3

R. VAN DER WERFF, Tolweg 6

< n[ode du t^aóóacfe 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit

van Bakker van der Werff
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Komt U ook VRIJDAGAVOND
in Café-Restaurant

,De Kousepael'

mosselen eten?
O.a. gekookte, gebak-
ken, a la Maison mos--
selen, enz.

Uitnemende keuken.

Vriendelijke attente

„De Wpaer bediening.

C. G. Bluïjs Jr, Haltestr. 25, tel. 2567

Iedere vrijdag verse aanvoer.'

ELLEN VAN BREEMEN
Pedicure

Komt na afspraak bij U thuis !

Stationsplein 21 Telefoon 3297

ABONNEERT U OP ©E ZANDVOORTSE COURANT!

Kamerbreed-
tapijt

meubelstottering

't Interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

Makelaar

H.W.COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11

Zandvoort

Tel. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

SPAARCOUPON
iMÜÜMÜlIlil!

MANTEL

of MANTELCOAT

geen 5Ó5

nu

gebracht en gehaald bij

STOMERIJ

KEYSER
geldig tot nader aankondiging

u kunt deze coupon
3x gebruiken

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-Q-O-O-O-O-

°»(®](®)(®

t 2-

KERKSTBAAT-ZANDVQDRT
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Motie Attema krijgt staartje:

' Raadsbesluit met gevaarlijke tendenz

'

Vijf raadsleden verzoeken commissaris der Koningin en minister

in te grijpen

De raadsleden F. Dukkers (kvp), W. Kok,
(azb), N. J, Janssens (bp), P. Flieringa
(groep Breure) en J. Kuypers "Wentink
(groep Breure) hebben in verband met de
door de raad in zijn vergadering van 28
januari j.1. aangenomen motie van de
vvd-afgevaardigde J. Attema, adressen
gericht aan de commissaris van de Konin-
ging van Noord-Holland en de minister
van binnenlandse Zaken.

Naar het oordeel van genoemde afge-
vaardigden is het door de raad genomen
besluit inzake de aan de raad gerichte
adressen i.v.m. de woonhuisaffaire Corn.
v.d. Werffstraat niet alleen in strijd met
artikel 73 van de gemeentewet, maar
heeft bovendien de gevaarlijke tendenz,
het recht van iedere burger een beroep op
de raad van zijn gemeente te doen, te ver-
nietigen. Indien, vervolgen de adressanten,
op een dergelijke wijze de burger in zijn

recht wordt tekort gedaan, dreigt een ern-

stige situatie te ontstaan, die volkomen
in strijd moet worden geacht met de rege-
len van goed en juist bestuur.

Op grond hiervan dringen de vijf raads-
leden er zowel bij de commissaris van de
Koningin als de minister van binnenlandse
Zaken op aan in te grijpen en die maat
regelen te willen tr'effen, die voor een
goed beleid in de gemeente Zandvoort
noodzakelijk zijn.

Het door de adressanten in hun schrijven
aan commissaris en minister gehanteerde
artikel 73 der gemeentewet luidt:

'De burgemeester ontvangt en opent al-

le aan de raad of aan b. en w. gerichte
stukken. Hij brengt die terstond ter tafel

in de vergadering, waar zij behoren, ten-

zij die stukken, volgens de orde der verga-
dering, dadelijk behoren te worden ver-
zonden aan het lid of de leden meer in het
bijzonder met de zaken, waartoe de stuk-
ken betrekking hebben, belast'.

D

Volledigheidshalve drukken wij hier nog
de volledige tekst van de door de hr. Atte-
ma opgestelde en door de raad aanvaard-
de motie af. De letterlijke inhoud van de
motie kon niet in het verslag van de be-

wuste raadszitting worden opgenomen,

omdat er geen afschriften beschikbaar
waren. De motie luidde als volgt:

Ondergetekende, lid van de Raad der Ge-

meente Zandvoort, heeft de eer ingevolge

art. 16 van het reglement van orde voor
vergaderingen in de Raad de volgende
motie in te dienen:
'Mede gelet op de motie Gosen, aange-

nomen in de Raad van 24 september 196S
inzake de verleende bouwvergunning ten

behoeve van perceel Corn. van der Werff-
straat no. 10, alhier, de discussie inzake

dit perceel thans onherroepelijk te beëin-

digen'.

'Tevens het College van Burgemeester
en Wethouders te machtigen alle corres-

pondentie gericht aan de raad der ge-

meente Zandvoort, door de heren C. H.
van Brero en/of J. J. Lavoo, dit perceel

betreffende, naar eigen inzicht af te han-
delen',

w.g. J. Attema.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
J.1. donderdag vond in het Gemeenschaps-
huis de achtste ronde plaats van de com-
petitie voor de clubtitel 1969. Tevens wer-

den de beker- en jeugdwedstrijden ge-

speeld. De uitslagen van de wedstrijden

waren:

FIRMA VERSTEEGE BOUWDE

NIEUWE SHOWROOM
Met een officiële ontvangst van genodig-

den en belangstellenden is j.1. vrijdag de

nieuwe showroom van het automobielbe-

drijf Jac. Versteege aan de Pakveldstraat

in gebruik genomen. De nieuwe presenta-

tieruimte voor automobielen werd op het

braakliggende terrein hoek 'Pakveldstraat-

Swaluëstraat tegen de bestaande bedrijfs-

ruimte van de firma gebouwd. De show-
room bestaat vrijwel geheel uit glazen

wanden waardoor de geshowde voertuigen

ook van buiten goed tot hun recht komen.
Ter gelegenheid van de opening vond za-

terdag en zondag een speciale show in de

nieuwe ruimte plaats, die een groot aan-

tal kijkers trok.

THE LIONS LEVERDE

EEN UNIEKE PRESTATIE

Afgelopen zondag heeft de nog jonge
Zandvoortse baskctbalver. 'The Lions' in

de sporthal aan de A. J. v.d. Moolenstraat
een verrassende zege geboekt op het drie
klassen hoger spelende Rotterdam-Zuid.
Het team van coach Jan Bogaard ver-
sloeg de Rotterdammers in een bijzonder
enerverend duel met 59—51. De Zand-
voortse ., basketballers hebben met deze
overwinning' een unieke prestatie geleverd.
Het is n.1. nog niet eerder voorgekomen
dat een David in .de basketbalwereld een
Goliath een nederlaag bezorgde. Over be-
langstelling had men niet te klagen. Ca,
300 personen waren getuige van de histo-
rische wedstrijd. Na het slotsignaal be-
proefden de supporters van 'The Lions' de
accoestiek van de sporthal en de trommel-
vliezen van de aanwezigen met een don-
derende ovatie. •

/ rins k AYhAVM
wordt ZATERDAG op spectaculaire wijze ontvangen

l

De organisatoren van de prins carnavalsviering hebben nadere mede-
delingen gedaan over het programma van aankomst en intocht van de
pretprins in Zandvoort op zaterdag 15 februari a.s.

Olubcompctiiie:

Van Ommeren—Koel



Ach* zet . . .

Op het onlangs gehouden Hoogoventour-

nooi, heeft oud-wereldkampioen Botwinnik

een grote indruk achtergelaten. Ik heb 't

al oerder geschreven: z'n leeftijd (57!) ten

spijt speelt Botwinnik m.i. beter schaak

dan toen hij nog wereldkampioen was.

Wal bij Botwinnik altijd weer imponeert,

is de ijskoude logica van' zijn spel. Zie

b.v. de onderstaande partij.

Botwinnik—LomVanly, Wijk aan Zee 'C9

1. c2-c4, c7-c5, 2. Pgl-f3, g7-g6, 3. e2-e4,

Lf8-g7, 4. d2-d4, c5xd4, 5. Pf3 x d4, PbS-
c6, 6. Lcl-e3, Pg8-f6, 7. Pbl-c3, 0-0 (Met
verwisseling van zetten is nu een hekend
type spel uit het Sicüiaans ontstaan;
Zwart kampt met een tekort aan ruimte
en omdat een bekende regel zegt, dat wie
gedrukt staat stukken moet ruilen, wordt
in plaats van de tekstzet vaak 7. .,.Pg4,

8. Dg4:, Pd4: gespeeld, hoewel na 9, Ddl
Zwarts problemen geenszins van de baan
zijn. In dit verband is het interessant nog
even 't verloop van de partij Botwinnik

—

Toran, Majorca 1967, na te gaan: 1. c4,

g6, 2. e4, c5, 3. Pf3, Pc6, 4. d4, cd4:, 5.

Pd4:, PfS, 6. Pc3, Pd4:, 7. Dd4:, d6, 8.

Le3, Lg7, 9. Le2, 0-0, 10. Dd2, Fg4, 11.

Lg4:, Lg4:, 12. Ld4, Le6, 13. Lg7:, Kg7:,
14. 0-0, Kg8, 15. b3, Da5, 16. U, f6, 17.

Tf3, Kh8, 18. Tel, Tg8, 19. Td3, Tac8, 20.

Pd5, Dd2:, 21. Td2:, Ld5:, 22. Td5:, Tc6,
23. e5! en Wit wist uiteindelijk zijn initia-

tief met winst te bekronen; uit dit voor-
beeld blijkt, dat zelfs grote ruiltransac-
ties de zwarte stelling niet definitief op-
luchten) 8. Lfl-e2, d7-d6, 9. 0-0, Lc8-d7,
10. Ddl-d2, Pc6xd4, 11. Le3xd4, Dd8-a5
(Dit blijkt geen geslaagde idee, maar wie
iets beters weet, schrijve mij) 12. Tfl-di,
Tf8-c8 (Het valt nauwelijks aan te ne-
men dat de Amerikaan (die eeDS jeugd-
wereldkampioen was, maar de laatste tijd

weinig in de arena is) wat nu volg-t niet
heeft gezien. We mogen dus aannemen,
dat Zwart al slecht staat. Inderdaad leert

een • vluchtige beschouwing van de stel-

ling al, dat Wit alle troeven in handen
heeft; de voornaamste dreiging' is 13. Pd5!
Dd2:, 14. Pe7:+, Kh8, 15. Td2: met pion-
winst. De tekstzet pareert weliswaar deze
dreiging, maar laat een ernstige verzwak-
king van de pionnenstelling toe. Misschien
was 12. ...Kb.8 relatief het beste) Zie dia-

W
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13. Ld4xf6!, Lg7xf6, 14. Pc3-d5, Da5x
d2, 15. Pd5xf6+, Kg8-g7 (Anders gaat
pion d6 verloren) 16. Pf6-h5+, g6xh5,
17. Tüixd2 (Wit staat positioneel gewon-
nen; de zwarte pion h5 is zwak en moet
verloren gaan en bovendien heeft Wit nog
steeds ruimtelijk voordeel; de rest

—

eigenlijk slechts een technische Kwestie,
ofschoon leerzaam om na te spelen —
geef ik in de verkorte notitie) 17. ...f6",

18. b3, Tc5, 19. f4, Tac8, 20. Tael, Le8, 21.
Lfl, Lf7, 22. Kf2, a6, 23. Te3, Ta5, 24. a4,

Tac5, 25. Le2, T8c7, 26. Tg3+, Kf8, 27.
Th3, T7c6, 28. f5, Tb6, 29. Tdd3, Tb4, 30.
Lh5:, Lg8, 31. Th4, e6, 32. fe6:, Le6;, 33.
Ldl, Lg8, 34. Td6:, Ke7, 35. Td3, Te5, 36.
Tg4, Lf7, 37. Tg7, h6, 38. Th7, Te6, 39.
Lg4. Kf8, 40. Td84, Le8, 41. Th8+, Kf7
en Zwart gaf op.

Correspondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

VOETGANGERSACTIE

lïnks-rechts-
linfcs gekeken
oversteken!

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044, 3045 Politie

4841 Gemeente-secretarie

2071 Horlogebedrijf C, Waaning, Kostver-

lorenstraat 68

(023)-42212 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld,

SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,J2inko", Oranjestraat

en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming

oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck",

Dr. Smitstraat 5

(023) -65185 Singer Naaimachines, vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem

(023) -87487 Singer naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-

burghstraat 5, Haarlem,

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamond Shop, fa. Barber & Zn,

Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN f

TER WOLBEEK BELLEN!
(023)-88277 Telefonisch Servicebureau en

Eoodschappendienst, dag en nacht.

2262 Informatiebureau, Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
In verband met de hevige sneeuwval eind
vorige week, werden de voor zaterdag 8
en zondag 9 februari vastgestelde compe-
titiewedstrijden afgelast.

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
Na de vorige week gespeelde vijfde ronde
in de derde wintercompetitie luidt de
stand:

A-lijn: 1. Notterman-Stor, 269.63%; 2.

dames Kerkman-Spoelder, 264.88%.

B-lijn: Roelfsema-Vulsma, 294.74%; 2.

dames Keur-Schutte, 255.72%.

C-lijn: mw. v.d. Lit-de Goede, 277.49%;
2. dames Kiewiet-Peppink, 266.36%.

Doorloper

PUZZEL NO. 69

1
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In strijd met de wet

i

I

ï

\

B. en W. zullen motie-Attema
niet uitvoeren

B. en. w. van Zandvoort zullen de in de raadsvergadering van 28 janua-

ri j.1. aangenomen motie van de vvd-afgevaardigde Attema niet uitvoe-

ren. Zij hebben enkele bedenkingen van juridische aard tegen het uit-

voeren van het tweede gedeelte van de motie, welke luidt: 'het college

te machtigen alle brieven door de heren Van Brero en|of Lavoo aan de

raad gericht naar eigen inzicht af te doen'. Het gemeentebestuur heeft

genoemd raadslid in een j.1. dinsdag geschreven brief van zijn besluit

inzake de motie op de hoogte gesteld. Afschriften van de brief werden

toegezonden aan de pers.

In hun tarief aan de heer Attema lichten

b. en w. hun bezwaren tegen het tweede
gedeelte van de motie als volgt toe:

Blijkens artikel 8 van de Grondwet
heeft een ieder het recht om verzoeken,
mits schriftelijk bij de bevoegde macht in

te dienen. Volgens de gangbare opvatting
van de staatsrechtsgeleerden bestaat er
geen recht op antwoord, veel minder op
een gunstige beschikking, maar zal men
wel in het recht begrepen moeten achten,
dat van het verzoekschrift kennis wordt
genomen of althans de gelegenheid daar-
toe wordt geboden. Als verzoeken aan een
vertegenwoordigend lichaam ongelezen
terzijde worden gelegd miskent men de
strekking van artikel 8 der Grondwet, al-

dus b. en w.
Het komt hen voor, dat de tweede ali-

nea van de motie zich op gespannen voet
bevindt met evengenoemd grondwetsarti-
kel, omdat door de uitvoering van de mo-
tie naar letter en geest de raad voor de
heren Van Brero en Lavoo onbereikbaar
wordt, althans wat betreft de betreffende
kwestie en het gebruik van het grondwet-
telijk gewaarborgde recht van petitie illu-

soir wordt gemaakt.
Voorts is — vervolgt het college — in-

gevolge artikel 73 van de gemeentewet de
burgemeester verplicht de aan de raad
(en aan burgemeester en wethouders) ge-

richte stukken te openen en terstond ter

tafel te brengen in de vergadering waar
zij thuis behoren. Dit laatste is volgens
een missieve van de minister van "binnen-

landse zaken de vergadering aan welke
zij gericht zijn, ook al is deze vergade-
ring een andere dan die, welke volgens
het oordeel van de burgemeester over de
zaak zal moeten beraadslagen en beslui-

ten.

Hieruit concluderen b. en w. dat door
de motie do naleving van artikel 73 door
de burgemeester, wordt doorkruist.

Bovendien, schrijven zij, behoort het
kennisnemen van een aan het gemeentebe-
stuur gericht petitionnement tot de be-

stuurstaak van de raad ingevolge arti-

kel 167 van de gemeentewet. Dit artikel

bakent de bevoegdheden af van raad en
college van burgemeester en wethouders.

VOORKOM
DE
SLIP
'Slippen ontstaat vaak uit een nood-
situatie, waarin plotseling geremd
of uitgeweken moet worden. Tot de
voorzorgsmaatregelen behoort daar-
om het zoveel mogelijk voorkomen
in een dergelijke situatie te gera-
ken. Defensies rijden is daarvoor
van belang.'
Bovenstaande waarschuwing is af-

komstig van het Verbond voor Vei-
lig Verkeer, dat onder het motto:
'Gladde weg, pompend remmen',
zijn eerste kernthema-aktie van dit

jaar start. Het Verbond adviseert

de automobilisten bij het optreden
van regen, mist, ijzel en sneeuw de
volgende regels in achte te nemen:

• Indien men op een gladde weg— door welke oorzaak dan ook —
een zgn. noodstop moet maken, b.v.

in files, is het aan te bevelen pom-
pend en in cadans te remmen. Door
pompend te remmen woi'den de wie
len niet constant geblokkeerd, waar-
door de kans op doorglijden wordt
tegengegaan.

• Vermijd bruusk optrekken,
evenals sterk remmen of scherp
sturen. Komt u door een of andere
oorzaak in moeilijkheden, blijf dan
kalm, rem niet, ontkoppel en stuur
snel in de richting waar u heen wilt.

• Kies op gladde wegen (dat zijn

ook natte) altijd de hoogste ver-

snelling die voor het toerental van
de motor toelaatbaar is. Hierdoor
wordt de kans op overdosering
voorkomen.

tt Draag zorg voor goede banden
en vooral ook voor de juiste banden-
spanning,

9 Het verdient aanbeveling om
zorg te dragen dat de wielen goed
zijn uitgelijnd. Schokbrekers zijn

van groot belang: ze zorgen voor 't

kontakt tussen band en wegdek.

• Schenk aandacht aan de toe-

stand van het wegdek. Los zand of
grint kunnen formidabele slips in
de hand werken.

Het is duidelijk, gaan b. en w. verder,

dat indien de raad een hem toebehorende
bevoegdheid overdraagt aan een ander be-

stuursorgaan hij verandering brengt in de
in artikel 167 getrokken grenzen. Dit mag
de raad slechts indien en voorzover de
wet hem hiertoe de mogelijkheid biedt.

Zo is de raad in de artikelen 169, 179,

211, 212 en 301 van de gemeentewet uit-

drukkelijk bevoegd verklaard enige met
name genoemde hem toekomende taken
aan anderen op te dragen. Was de raad
bevoegd nog andere taken over te dragen
dan zou de hiervoor genoemde reeks ar-

tikelen vrijwel overbodig zijn, stelt het
college.

Door de motie wordt een wijziging ge-

bracht in de grens tussen de taak van de
raad en van burgemeester en wethouders
als bedoeld in meergenoemd artikel 167
van de gemeentewet die in deze wet geen
steun vindt en mitsdien naar de mening
van b. en w., niet in overeenstemming met
de wet is.

Tegen het eerste gedeelte van de motie:
'de discussie inzake het verlenen van een
vergunning voor de bouw van het perceel
Corn. v.d. Werffstraat 10, onherroepelijk
te beëindigen' — koestert het college geen
bezwaar. Naar de opvatting van b. en w.
is dit geheel in overeenstemming met het
bepaalde in artikel 29 van het reglement
van orde van de vergadering van de raad.

Aan het slot van de brief geeft het col-

lege de heer Attema in overweging te be-
vorderen dat zijn motie, althans het twee-
de gedeelte daarvan, wordt ingetrokken.

VOORSTEL OM MOTIE
IN TE TREKKEN

De heer Attema heeft prompt aan het ver-
zoek van b. en w. gevolg gegeven. Woens-
dag heeft hij het college er schriftelijk
van in kennis gesteld zich bij de conclu-
sies van het gemeentebestuur inzake de
motie neer te leggen en de raad te zul-
len verzoeken, het besluit, waarbij zijn
motie werd aangenomen, in te trekken.
In een op dezelfde dag geschreven brief
delen b. en w. mede, dat het voorstel At-
tema in 4e eerstvolgende vergadering van
de gemeenteraad — dinsdag 11 maart
a.s. — aan de orde zal worden gesteld.

AKTIE EN REAKTIE
Afgelopen dinsdag publiceerden wij een
adres van vijf raadsleden aan de commis-
saris der Koningin en de minister van bin-
nenlandse zaken, waarin scherp tegen do
door de raad aangenomen motie werd ge-
protesteerd en genoemde autoriteiten werd
verzocht om in te grijpen.
Burgemeester en wethouders hebben

hierop gereageerd door in een afzonder-
lijk schrijven te verklaren, dat zij het
raadslid P. Plieringa (een der onderteke-
naars van het adres — red.) schriftelijk
op de hoogte hadden gesteld dat zij bezig
waren met een onderzoek naar de rechts-
geldigheid van de motie. Uit de verklaring
van het gemeentebestuur blijkt dat de be-
wuste mededeling op woensdag 5 februari,
gelijk met de tekst van de motie Attema,
aan de heer Plieringa is gezonden.

Dit is acht dagen nadat deze in de ver-
gadering, waarin de betreffende motie aan
de orde werd gesteld, om een afschrift
van het stuk had gevraagd.

ONDERDELEN ' .<&''-.% -
VOOR O - ^
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Kunstijsbaan voor Kennemerland

Stichting zal trachten plan te verwezenlijken

Op initiatief van de Vereniging

IJsclub voor Haarlem en omstreken

is enkele weken geleden de Stich-

ting Kunstijsbaan Kennemerland

in het leven geroepen. Het ambi-

tieuze uitgangspunt van de gloed-

nieuwe stichting is: de totstandko-

ming van een kunstijsbaanproject,

dat in eerste instantie moet dienen

voor de recreatie van de bevolking

van Kennemerland en omgeving.

Het organiseren van wedstrijden

komt pas in de tweede plaats. De
kosten van het project worden op 4
miljoen gulden geraamd.

De wethouders van sportzaken van
de gemeente, die deelnemen aan
het Intergemeentelijk Samenwer-
kingsorgaan Kennemerland (Ben-

nebroek, Bloemendaal, Haarlem,

Haarlemmermeer, Heemstede, Vel-

sen en Zandvoort) hebben zich tij-

dens een onlangs gehouden bijeen-

komst in beginsel achter de plannen

gesteld.

Het reeds ontworpen schetsplan gaat uit

van de aanleg van een 400-meter baan
voorlopig zonder toeschouwersaccommoda-
tie en een overdekte ijshockeybaan. De af-

metingen van beide banen zijn zodanig,
dat ook het houden van officiële wedstrij-
den mogelijk zal zijn.

Als plaats is gekozen de huidige ge-
meentelijke natuurijsbaan aan de Delft-
laan te Haarlem. Deze baan is zeer gun-
stig gelegen aan de snelweg Haarlem-
Alkmaar en op nog geen 500-meter af-

stand van het station Bloemendaal. In het
plan is parkeerruimte geprojecteerd voor
meer dan 500 auto's.

Uitgaande van het feit, dat in de agglo-
meratie Zuid-Kennemerland meer dan
350.000 mensen wonen en binnen een
straal van 15 km van de plaats van de ge-
projecteerde kunstijsbaan ongev. 750.000,
mag mede op grond van de resultaten van
de reeds bestaande kunstijsbanen gere-
kend worden op een bezoekersaantal van
200.000 tot 250.000 over een periode van
5 a 6 maanden.
Vier miljoen gulden voor het project is

veel geld. Het is de reden dat de gemeente
Haarlem er van heeft afgezien zelf een
kunstbaan aan te leggen. Hoe denkt de
nieuwe stichting het project te financie-

ren? Men wil hiervoor een beroep doen op
de overheid, de Nederlandse Sport Fede-
ratie en het particuliere bedrijfsleven. De
Vereniging IJsclub voor Haarlem en om-
streken heeft reeds het goede voorbeeld

gegeven door het stichtingskapitaal van
ƒ 2.000,— ter beschikking te stellen en
heeft zich verder bereid verklaard het
grootste deel van haar bezit — ƒ 12.000,

—

— aan de stichting over te dragen. Het
gulle gebaar werd in dank aanvaard.
Maar het vormt nog maar het prille be-
gin, van het benodigde kapitaal.

Men hoopt op garanties voor aan te gane
geldleningen of subsidies van de gemeen-
ten die verenigd zijn in het Intergemeen-
telijk Samenwerkingsorgaan Kennemer-
land. De wethouders van sportzaken van
deze gemeenten hebben kort geleden mei
de plannen voor de bouw van de kunstijs-
baan ingestemd. Voorts verwacht het be-
stuur dat de provincie Noord-Holland zich
niet onbetuigd zal laten, aangezien de ijs-

baan een sterke regionale functie zal gaan
vervullen.
Om het project zo exploitabel mogelijk

te maken is het van het grootste belang,
dat zoveel mogelijk 'goedkoop' geld zal
kunnen worden verkregen. In dit verband
zijn schenkingen en renteloze geldlenin-
gen van het allergrootste belang.
Naast de steun van overheid en N.S.F,

gaat het stichtingsbestuur ervan uit dat
de bevolking en het bedrijfsleven van Ken-

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044, 3045 Politie

2262 Informatiebureau Vreemdëlingenver-
heer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeente-secretarie

2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023) -42212 Garage Elinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,Jlinko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Botel-Restawant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023) -65185 Singer Naaimachines, vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023)-87487 Singer naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reifsma
4519 Diamond Shop, fa. Barber <6 Zn,

Badhuisplein 10 .

3648 KOLEN BESTELLEN T

TEB WOLBEEK BELLEN!
(023)-88277 Telefonisch Servicebureau en

Boodschappendienst, dag en, nacht.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1

'VASTE-UREN-HULP' VOOR
BEJAARDEN GEVRAAGD
Deze week is de onlangs in het leven ge-
roepen Bejaarden Hulpdienst van Onder-
ling Hulpbetoon gestart met de versprei-
ding van een huis-aan-huis folder getiteld:

'Als de ouderdom komt met gebreken'.
In de folder wordt op vrouwelijke ingeze-
tenen van de gemeente een beroep gedaan
als 'vast-uren-hulp' dagelijks of geregeld
diensten te verlenen aan bejaarden, die
daaraan behoefte hebben. Er wordt voor
de werkzaamheden — lichte huishoudelij-
ke werkzaamheden en legio andere kaï-
weitjes, die voor de 'bejaarden van groot
belang zijn — een redelijke tegemoetko-
ming in het vooruitzicht gesteld. Voor na-
dere inlichtingen kan men zich wenden
tot mej. S. Heemsbergen, Burg. Engel-
bertsstraat 18, tel. 2315. Te bereiken
iedere dinsdag tussen 14.00 en 15.00 uur.

N.P.B. ZONDAGSDIENSTEN
VOORLOPIG
IN 'HET HUIS IN DE DUINEN'
Het secretariaat van het bestuur van de

afd. Zandvoort van de Ned. Protestanten

Bond verzoekt ons te willen meedelen, dat

wegens verbouwing van liet kerkgebouw
van de protestantenbond aan de Brug-

straat, de zondagsdiensten tot nadere be-

richt zullen worden gehouden in de aula

van het bejaardentehuis 'Het Huis in de

Duinen' aan de Herman Heijermansweg.

BURGERLIJKE STAND
7 februari 1969—13 februari 1969

Geboren: Vincent Mattheus Wilhelmus
Antonius, z.v. P. A. Sweerts en L. C. van
den Eijkhoff.

Ondertrouwd: Franciscus Bemardus
Harman en Adriana Cornelia Veldwisch.

Geboren buiten de gemeente: Paul Jo-
hannes, z.v. J. de Vries en Y. Donkers.

Overleden buiten de gemeente: Jacobus
Dominicus Geebél, oud 80 jaar, gehuwd
met A. Bleeker; Johanna Ernestine Fran-
cisca Georgine Emilie Bachigaloupi Tour-
niaire, oud 80 jaar, gehuwd geweest met
S. Gans.

nemerland. eveneens een belangrijke finan-
ciële bijdrage zullen moeten leveren.
Aangezien het hier een tak van sport

betreft die door jong en oud beoefend
wordt is het stichtingsbestuur ervan over-
tuigd, dat velen in Kennemerland en wel-
licht ook daarbuiten bereid zullen zijn
hun steentje bij te dragen.

Ieder die zich nu reeds voor de tot-
standkoming wil inzetten kan een bijdra-
ge storten op gironummer 17 26 452 ten
name van de Stichting Kunstijsbaan Ken-
nemerland, of kan zich als donateur aan-
melden tegen een jaarlijkse bijdrage van
minimaal ƒ 5,— per persoon (rechtsper-
sonen minimaal ƒ 25,— ) bij het secreta-
riaat van de stichting, Ruys de Perezlaan
20 in Aerdenhout.

Het stichtingsbestuur is voorlopig sa-
mengesteld als volgt: voorzitter J. J. de'
Korte uit Aerdenhout; voorzitter van het
Zuiderdistrict van het gewest Noord-Hol-
land^/Utrecht van de KNSB; secretaris-
penningmeester: J. Verweij uit Aerden-
hout, bestuurslid van de Vereniging IJs-
club voor Haarlem en Omstreken; leden:
H. Falke uit Haarlem, bondsoefehmeester
van de KNSB; S. Heijers uit Haarlem, di-

rekteur dienst sport- en jeugdzaken der
gemeente Haarlem; C. Mantje uit Haar-
lem, oud-voorzitter van de voormalige
Hardrijdersclub Haarlem; J. Moerbcek uit
Santpoort, voorzitter van de Vereniging
IJsclub voor Haarlem en Omstreken; N.
van Warmerdam uit Heemstede, bestuurs-
lid van de Spaarndamse Nova Zembla.
Het ligt in de bedoeling het bestuur nog

uit te breiden met enkele vertegenwoor-
digers van de ISK-gemeenten en een ver-
tegenwoordiger van het bedrijfsleven.

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de corres-
pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-
zorgd, staan achter de naam van 't schip
vermeld.

Australië: m.s. 'Port Sydney', 17-2
Brazilië: m.s. 'Parkhaven', 21-2
Canada: m.s. 'Beaverfir', 19-2
Chili: m.s. 'Ceres', 18-2
Kenya, Oeganda, Tanzanië:

m.s. 'Adrian', 20-2
Ned.. Antillen: m.s. 'Prins der Nederlan-

den', 19-2

Nieuw-Zeeland: m.s. 'Wiesbaden', 17-2
Suriname: m.s. 'Themis', 17-2
Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:

s.s. 'Radja', 19-2

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-
kantoren.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

febr. berijdbaar

16 3.19 11.00 15.35 23.30 7.30—13.30

17 4.05 12.00 16.17 24.00 8.00—14.00

18 4.44 —.— 16.57 12.30 8.30—14.30

19 5.25 0.30 17.36 13.00 9.30—15.30

20 6.02 1.30 18.16 14.00 10.00—15.00
21 6.41 2.00 18.57 14.30 10.30—16.30

22 7.18 2.30 19.33 15.00 11.30—17.30

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

BLUNDER

VAN

BESTUURDERS

Het dagelijks bestuur van de gemeente
Zandvoort is er tenslotte in geslaagd er
achter te komen dat de door de raad aan-
genomen motie-Altema niet kan worden
uitgevoerd. De motie, zo hebben b. en w.
veertien dagen «a de bewuste raadsverga-
dering ontdekt, is in strijd met artikel 73
van de gemeentewet. Nu had men natuur-
lijk, alvorens de gemeentewet na te plui-
zen, kunnen weten dat de motie eenvoudig
onmogelijk was — althans in democra-
tisch gezelscliap. Daarom hebben wij de
aanvaarding van de motie door de raad
op dinsdag 28 januari j.1. dom, Icioetsend
en discriminerend genoemd. Hoe dom,
blijkt nog eens uit artikel 73, dat wij in
ons nummer van afgelopen dinsdag heb-
ben afgedrukt. Burgemeester en wethou-
ders zijn dat inmiddels ook aan de weet
gekomen.

Toch is het accepteren van de motie-
Attema in de allereerste plaats een blun-
der van de raad. De afgevaardigden die
dit document ondersteunden moeten het
straks — gemeenteraadsverkiezingen 1970— maar eens haarfijn aan de kiezers gaan
uitleggen, waarom zij een tegen de kie-

zers gericht besluit namen. Misschien zul-
len sij er dan wel op wijzen, dat zij met
de meest elementaire spelregels van de-
mocratisch bestuur niet goed op de hoog-
te toaren. Maar dat klinkt eerder als een
beschuldiging.

Verder is het aannemen van de motie
een blamage voor de voorzitter van de
raad, die zijn eerste taak bij de aanvang
van een raadsvergadering niet uit zijn
hoofd kent: 'De burgemeester ontvangt en
opent alle aan de raad of aan b. en w. ge-
richte stukken en brengt die terstond ter
tafel in de vergadering waar zij thuis be-
horen', etc. En dat voor iemand die geen
gelegenheid voorbij laat gaan om in raads-
vergaderingen als docent van wetsartike-
len en behandelingsprocedures op te tre-
den.

De meest droeve en beklagenswaardige
figuur in dit spel der vergissingen is de
indiener van de motie. Hij bedient het col-

lege op zijn wenken. B. en w. stellen zelfs
de datum vast xvaarop hij zijn boetetocht
mag maken.

Hoe moet de opeenvolging van flaters
door b. en w. en de raad in de woonhuis-
kwestie Corn. v.d. Werffstraat 10 worden
verklaard? Vit onvermogen de affaire op
een enigszins bevredigende wijze voor de
gedupeerden te regelen? Er was thans een
gelegenheid geweest schoon schip te ma-
ken en 'de kwestie 'onherroepelijk' uit de
wereld te helpen, maar het is er weer niet
van gekomen. •

Dat b. en w. zichzelf en de raad willen
corrigeren t.a.v. de foute motie is toe te
juichen, al kan men zich niet aan de in-

druk onttrekken dat het geschiedt onder
druk van het adres van vijf raadsleden
aan de commissaris der Koningin in
Noord-Holland en de minister van binnen-
landse zaken. Wat men mist is een rond-
borstige erkenning dat men in deze héle
zaak niet een keer, maar meerdere malen
de plank flink heeft misgeslagen. En het
eind is bepaald nog niet in zicht. De ma-
noeuvres van het college in deze kwestie
blijven bijsonder vreemd.

Vorige week woensdag ontving liet

raadslid P. Plieringa pas de tekst van de
motie waar hij in de raadszitting van 38
januari j.1. om had gevraagd. B. en w.
schrijven dat zij genoemde afgevaardig-
de toen op de hoogte hebben gebracht van
hun onderzoek naar de rechtsgeldigheid
van de motie. Maar de vijftien andere
raadsleden zijn niet eerder dan j.1. dinsdag
over het onderzoek — doormiddel van een
fotocopie van de brief aan de heer Plie-
ringa — ingelicht. Een merkwaardige
gang van zaken bij een informatie, die
toch alle volksvertegenwoordigers van
Zandvoort aangaat.

Wilde het college door het verstrekken
van een éénmans-inlichting aan een be-
paald raadslid voorkomen, dat de provin-
ciale en rijksautoriieiten zouden worden
ingeschakeld? Dat zou dan de haast ver-
klaren waarmee b. en w. Jia de publicatie
van het adres van de vijf raadsleden tot
'aktie' zijn overgegaan.

Sjaals



Direkteur Stichting Recreatie:

Akties voor vakantiespreiding

hebben resultaat geboekt

„De vakantiespreiding in ons land is wel een sukses". Dit zegt met

enige nadruk de heer J. Swart, direkteur van de Stichting Recreatie, in

een gesprek met de publicist op het terrein van vakantie, ontspanning

en vrijetijdsbesteding, Koos Smedes. De heer Swart kan er zich soms

een beetje over opwinden, dat dit nog niet tot iedereen is doorgedron-

gen en dat je nog te vaak hoort: „Het was alweer een sof, dit jaar".

„De mensen vergeten gauw", meent de hr.

Swart. „Ze herinneren zich allang met
meer, dat nog maar een paar jaar gele-

den de vakanties pas eind juli begonnen
en half augustus eindigden. Jazeker, toen
zat alles te wachten op de bouwvakkers.
Wanneer die vrij kregen — en dat lag
elk jaar anders — sloot iedereen de zaak
en ging eveneens recieéren. De meeste
scholen incluis. Een complete volksver-
huizing, dat was het".

„Nu ligt de zaak wel iets anders", zegt
hij. „Juni is inmiddels geaccepteerd als

een goede vakantiemaand, juli natuurlijk
ook en we hebben eigenlijk alleen nog een
gat in de tweede helft van augustus, als

plotseling de campings en hotels leegstro-

men. Ja, daar moet nog wat aan gebeu-
ren".

Hij vertelt, dat de Stichting Recreatie er
in de afgelopen jaren in is geslaagd om:

de vakanties van het bedrijfsleven en
de meeste scholen uit te smeren over
een periode van zes weken;
het voor- en naseizoen beter te vullen.

Veel mensen die niet zijn gebonden aan
schoolgaande kinderen of collectief slui-

tende bedrijven gaan, volgens de heei
Swart, nu al eind mei of in juni op stap.

Daar moest je vroeger eens om komen!

„Hoe we dat hebben bereikt? Wel, met
groots opgezette advertentiecampagnes,
affiches en vooral ook door de medewer-
king van de pers.

Onze bekendste slagzin is wel gewor-
den: „Juni, vakantiemaand". En dit jaar
gaan we door met „Mijd de vakantie-
piek", onder meer om die tweede helft van
augustus (dan is er óók veel zon) wat op
te vullen".

Wat deze periode betreft, meent de hr.

Swart, dat het bedrijfsleven juist dan ex-

tra service zou moeten geven om de zaak
zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

„Maar wat gebeurt? Excursies, die je in
het hoofdseizoen wèl hebt, worden niet of
in veel mindere mate gehouden, plezier-

bootjes gaan aan de ketting, kortom, ze
malcen op die manier het naseizoen on-
aantrekkelijkr inplaats van attraktiever.
Fout natuurlijk. Ze zouden dan juist ex-
tra service moeten verlenen!"

Dat brengt de heer Swart op het „ste-
riele Schevenmgen". „Ik ging er 's avonds
eens heen met een paar buitenlandse ken-
nissen — het was elf uur — met de be-
doeling gezellig een kopje koffie te drin-
ken op de boulevard. Wel, we werden
nog geholpen, maar de kelner begon al-

vast om ons heen de kleedjes van de ta-

fels te grissen. Om de sfeer wat te ver-
hogen. Inderdaad, en dat overkomt je dan
in de wereldbadplaats Scheveningen". In
vele andere recreatiegemeenten is het
vaak niet veel beter gesteld.

De heer Swart meent, dat het Eedrijf-
schap Horeca echt wel alles doet om dit

soort euvels aan de kaak te stellen en zo
mogelijk uit de weg te laten ruimen,
maar dat veel individuele horecamensen
nog niet de juiste instelling hebben.

Hij vertelt, dat de stichting sinds vorig
jaar voor de vakantiespreiding nauwelijks
meer subsidie krijgt van de regering. De
ton per jaar die we enkele jaren kregen,
is er niet meer bij. En dat is een tegen-
valler en geen kleine ook!"

De heer Swart en de zijnen zijn overi-

gens niet vleugellam. „We drijven nu op
bijdragen uit het bedrijfsleven en natuur-
lijk ook op medewerking van bij onze
stichting aangesloten organisaties. We
gaan dan ook dóór met het propageren
van maatregelen en voorzieningen, die in
deze eeuw van het toerisme zo broodnodig
zijn".

Hij doelt daarmee onder meer op de in-

voering van de zomertijd (maar dat kan
alleen in EEG-verband) en op de open-
stelling van musea en bezienswaardighe-
den die nu vaak in de wintermaanden
dicht gaan. „Dat zijn vooral particuliere
instellingen, waar de centjes extra duur
zijn en soms het geld om een centrale
verwarming te stoken (of aan te leggen)

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 G-lasverzekeringen

gewoon ontbreekt".
Hij zegt: „Maar in de winter is er nu

juist zo'n grote behoefte aan „overdekte
recreatie". Ik vind, dat de regering geld

moet uittrekken om dit soort instellingen

open te houden. Dié kant moeten we op.

Hoofdseizoen

In de staart van juni zit dit jaar het be-

gin van het hoofdseizoen: 30 juni. Dan
krijgt de eerste grote groep Nederlanders
tot en met 12 juli vakantie. Het zijn de
werknemers uit de bedrijven in het wes-
ten van ons land, dat is dus uit Noord-
en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en
noordelijk en westelijk van de grote ri-

vieren. Daarbij komen nog de mensen uit

de meeste metaalbedrijven.
Groep II vertrekt om en nabij de 14e juli

en blijft weg tot en met 26 juli. Hier gaat
het om de werknemers uit de bedrijven

in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Daarna zijn (vanaf 28 juli en tot en
met 9 augustus) de mensen uit de indu-

strieën in het oosten en noorden van ons
land plus alle bouw- en nevenbednjven
aan de beurt. Die laatste groep is zeer
groot en krijgt nog versterking van een
aanzienlijk leger werknemers uit de mees-
te textielbedrijven. En wat de Duitsers be-
treft: honderdduizenden van hen zetten
na 11 juli koers naar Nederland, want dan
beginnen in Rheinland-Westfalen de grote
vakanties, die zullen voortduren tot 23
augustus. Dat kan dus aardig druk wor-
den en wie in het hoofdseizoen niet op
stap hoeft (wie dus niet aan kolleklie-

se vakanties is gebonden, of geen school-
gaande kinderen heeft) zou er verstandig
aan doen eerder of later te gaan.
Aldus de Stichting Recreatie, altijd in

de bres als het om een betere vakantie-
spreiding gaat en ook verder zeer aktief.

VOETGANGERSACTIE

Bïnks-rechts-'
links gekeken
oversteken! *

Orangisten en Papisten
slaags met elkaar in Noord-Ierland

In Noord-Ierland zijn de tegenstellingen tot het uiterste verscherpt. Dat

vindt zijn oorzaak hierin, dat de religie dient als vlag om een zeer weinig

stichtelijke lading te dekken. Men wil, zo luidt het, Noord-Ierland voor

het protestantisme behouden; in werkelijkheid wil men eigen bevoor-

rechte positie handhaven. En het één bestaat niet zonder het ander.

'Hoe vertellen si) het hun kiezers?'

De situatie in Ierland, en niet alleen in 't

noorden (Ulster), wordt nog steeds be-

paald door het verleden. Een verleden,

waarin het fel-katholieke Ierland partij

koos tegen protestantse, Engelse vorsten.

Die historie is met bloed geschreven;
vooral ten tijde van Cromwell en zijn

'rondkoppen' zijn (niet alleen van zijn

kant) onvoorstelbare wreedheden begaan.

De Engelsen hebben de Ieren eeuwen lang
uitgezogen. Ten lange leste werd Ierland
voor het overgrote (katholieke) deel een
Republiek: Eire.

Egelstelling

Het Engels-protestantse bruggehoofd (Ul-

ster) bleef apart en duidelijk afgescheiden.
Economisch maakte het een gunstige uit-

zondering. De toestand was er eeuwenlang
meer stabiel dan in het immer onrustige
Ierland, mede dank zij de banden met
Engeland.

De pretentie van de Ieren, dat heel het
eiland een politieke eenheid zou moeten
worden, deed de protestantse Ulstermen-
sen zich opsluiten in een egelstelling en ze
namen maatregelen om te zorgen, dat ze
daarin baas bleven, o.a. door een beper-
king van het stemrecht.

De katholieken, die ongeveer 1/3 deel
der bevolking vormen, kwamen daardoor
in geen enkel opzicht aan hun trekken,
bleven op ieder gebied achter.

De dominee

Nu is het nog maar zeer de vraag of de
katholieken in Ulster zo graag deel wil-

len gaan uitmaken van de Republiek
Eire, maar, zo redeneren de protestanten,
wat niet is, kan komen en als dat gebeurt,
vormen wij een verdwijnende, kleine min-
derheid, is het praktisch met ons gedaan!

Het ligt het meest voor de hand, dat de
religieuze tegenstelling hierbij het volle

accent krijgt, al is er bitter weinig te be-

merken van 'christelijke verdraagzaam-
heid, naastenliefde en rechtvaardigheid.
Maar het is maar al te vaak zo, dat hoe

Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

Komt U ook VRIJDAGAVOND
in Cafë-Restaurant

,De Kousepael'

mosselen eten?
O.a. gekookte, gebak-
ken, a la Maison mos-
selen, enz.

Uitnemende keuken.

Vriendelijke attente
bediening.

C. G. Bluijs Jr, Haltestr. 25, tel. 2567

Iedere vrijdag verse aanvoer!

„De Kouacpacl"

minder het geloof het leven beheerst, hoe
luidruchtiger men er voor pal staat.

Het optreden van de predikant Ian Pais-

ley plaatst tenminste de strijd in al zijn

aspecten tot drie eeuwen terug, toen Wil-
lem ni als 'Verdediger van het Geloof' bij

de Boyne slag leverde tegen zijn katho-
lieke schoonvader.

De premier '

Het lijdt geen twijfel, dat de katholieke
bewoners van Ulster onrechtmatig ach-
teruitgesteld worden. De man, die pro-
beert langs legale en vreedzame weg dit

enigszins gelijk te breien, is premier
O'Neill, die nu echter, te maken krijgt met
een extremistische rechtervleugel van z'n
'Orangistische Partij'.

De situatie wordt nog verscherpt door-
dat de katholieken hun grieven in de
openbaarheid brengen en gaan demonstre-
ren. De tegenpartij, die tot nu toe de
straat voor zich alléén had, beschouwt
dit als een uitdaging.
De Ieren zijn notoire vechtersbazen en

het ziet er niet naar uit, dat het christe-

lijk geloof, in welke vorm ook beleden,
hen vreedzamer maakt. Het is uitgedraaid
op geweldige knokpartijen, waarbij d$ po-
litie, grotendeels 'Oranje-mannen' een be-
denkelijke rol speelde.
Dominee Paisley streed in de voorste

gelederen, werd gewond, gearresteerd, op
borgtocht vrijgelaten en windt er geen
doekjes om, dat hij de 'strijd voor het
ware geloof' zal voortzetten.

Vijand in Rome
Hierdoor komt O'Neill, die moeizaam een
bevredigende oplossing voor de problemen
zoekt en het heilloze van de extremisti-
sche aktie duidelijk inziet, steeds zwakker
te staan. Wie in deze strijd een gematigd
standpunt inneemt, staat natuurlijk dade-
lijk bloot aan de beschuldiging van lauw-
heid of zelfs verraad.
Maar ook in Engeland ziet men deze

ontwikkeling met zorg, want Ulster be-
hoort nog altijd tot het Verenigd Konin-
krijk. De regering-Wils'on kan niet wer-
keloos blijven toezien wanneer in Ulster
het geweld steeds meer gaat zegevieren.
Dan zou het wel eens kunnen zijn, dat

Britse troepen de orde moeten helpen
handhaven.

In ieder geval is men in Ulster door al
dit gedoe verder van een vreedzame op-
lossing verwijderd dan ooit te voren.
Merkwaardig genoeg, zit voor de felste
Orangisten de vijand heel ver weg. Want
voor hen is de met zorgen beladen Paus
Paulus VI de antichrist, die als hij zijn
zin krijgt, de brandstapels in Ulster weer
doet roken.
Tegen zo'n opvatting helpt niet veel ge-
matigde redelijkheid.

laatje

riiden!

Mensen en zaken
De redding nabij!

Ofschoon de winter ons nog -*- te elfder

ure! — stevig in^z'n greep houdt, begint
er onweerstaanbaar iets van het naderend
voorjaar te dagen, 's Morgens wordt , 't

wat vroeger licht en 's avonds is 't wal
later donker. Het zichtbare gevolg; de da-

gen worden langer!
En nu dit dan zo is, durven wij ook, zij

het schuchter, aan een jaargetijde te den-
ken waarin er „ballast wordt afgewor-
pen". Dit geldt zowel voor ons eigen
lichaamsgewicht als voor de kleding die

wij dragen. Ballast uitgooien betekent
lichter worden, hogerop komen en minder
last hebben van de wetten der zwaarte-
kracht. Zodat je je in het algemeen pret-

tiger gaat voelen.

De winter had zo z'n eigen manier van
doen met ons, mensen. Hij zorgde er en
passant voor dat de griep virussen zich

onbekommerd konden ontwikkelen tot

monstertjes, die niet alleen de individuele
mens tot een hopeloos wrak reduceerden,
maar ook nog volop gelegenheid kregen
een bres te slaan in het pantser van ons
nationaal zelfbewustzijn.
Een poosje waren wij vaal-grauwe

mensjes, hoestend en proestend, gesloopt
door constant stijgende lichaamstempera-
tuur en tastend onze weg zoekend in een
ontredderde maatschappij met op talloze

posten nauwelijks een 50 procents bezet-
ting!

Deze grillige grappen en grollen van de
ons omringende natur overkomen ons pe-

riodiek. Wij zullen ze nooit helemaal aan-
vaarden, maar wij hebben geleerd er mee
te leven, omdat ons van oudsher betere
tijden in het vooruitzicht werden gesteld.

Gelukkig, dat we 't daar altijd nog mee
kunnen doen. Als wij de natuur maar
haar gang laten gaan, worden onze uitge-
putte reserves vanzelf weer aangevuld en
op het peil gebracht waarin wij bewust
van haar iets lieflijker zijde van haar ka-
rakter kunnen genieten.
Maar (dan moeten wij ophouden met

zeuren over gebrek aan zon en warmte.
Wij moeten niet zo somber en benepen
worden dat we nergens meer een licht-

puntje zien. Want dan hebben we m feite

de strijd tegen de elementen verloren. En
dat moeten we nooit op ons laten zitten.

Tenslotte hebben wij ons zo lang op de
been moeten houden, desnoods met kunst
en vliegwerk, met poeders, pillen en
drankjes uit de tot de verbeelding spre-
kende voorraadschuren van apothekers en
medicijnmannen.
Kortom, we mogen de moed niet verlie-

zen al duurt de winter langer dan wij me-
nen te kunnen verdragen. Er zijn tekenen
die er op wijzen dat de redding nabij is,

ook al zien wij dat vandaag de dag niet
zo heel duidelijk.

We moeten nog even door wat narig-
heid van de beruchte noordooster, koude
voeten en gladde wegen heen.
En opeens komt er een dag waarop de

krokussen hun brutale kopjes boven de
sneeuwlaag uit steken en een voor ons
mensen beschamend getuigenis van on-
verwoestbaar optimisme afleggen.
Op die dag zullen we misschien voor 't

eerst sedert lange tijd weer eens diep dur-
ven ademhalen en meteen ruiken dat de"

lente in aantocht is!

MOMUS

.. Sport en spel

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"'
Programma zaterdag 15 februari:

3 IJmuiden 4*Zandv.m. 2 12 u.

30 IJmuiden 11—Zandv.m. 3 10 u.

38 Zandv.m. 4—IJmuiden 13 14.30 u.

Adspiranten:
77 Zandv.m. c—EDO c 15.15 u.

86 Haarlem c—Zandv.m. d 14 u.

89 Telefonia a—Zandv.m. e 14 u.

110 Zandv.m. f—De Brug a 14 u.

Pupillen A:
200 O. Gezellen a—Zandv.m. a 11 u.

214 Zandv.m. b—Haarlem b 11 u.

225 Schoten c—Zandv.m. e 11 u.

Pupillen B:
238 Zandv.m. b—Schoten b 11 u.

241 Zandv.m. c—EDO b 11 u.

244 DIO b—Zandv.m. d 14 u.

251 RCH b—Zandv.m. e 11 u.

Programma zondag 16 februari:

Vriendschappelijk

:

Zandv.m. 1—Schoten 1
Zandv.m. 2—Schoten 2

Competitie:
14 IEV 2—Zandv.m. 3
25 WH 2—Zandv.m. 4
36 Velsen 4—Zandv.m. 5
41 SHS 2—Zandv.m. 6
58 Zandv.m. 8—BSM 5

108 ASV—Zandv.m. 10
126 Zandv.m. 12—St.vogels 12

Junioren:
132 Zandv.m. a—Schoten a
148 Zandv.m. b—Hillegom b
151 Haarlem d—Zandv.m. c
154 Zandv.m. d—DCO b
168 Spaarndam a—Zandv.m. f

11.15 u.

9.30 u.

12 u.

9.45 u.

, 12 u.

12.30 u.

12.30 u.

9.45 u.

9.45 u.

9.45 u.

9.45 u.

12 u.

9.45 'u.

9.45 u.

;'»to.—**V*W> kUiilL.

AFDELING HANDBAL
A.s. zaterdagmiddag spelen de adspiran-
ten van Zandvoortmeeuwen weer in de
sporthal. Verschillende ploegen staan bo-
venaan en zullen dus moeten winnen om
hun goede plaats te behouden.
Zondagmiddag om 2.00 uur wacht o.m.

de Overgangsklasse-wedstrijd Bunkert

—

Porkerholt (dames) gespeeld; een belang-
rijke wedstrijd, vooral voor het in degra-
datie-gevaar verkerende Blinkert.

Zandvoorfse Hockeyclub „Z.H.C."
Programma zaterdag 15 februari:
Meisjes junioren:
Zandv. IA—Eechtrop IA 15 u.
BDHC 2B—Zandvoort 2A 15.15 u.

Jongens junioren:
Zandvoort 2A—BMHC 2B 14.15 u.

Programma zondag 16 februari:

Dames senioren:

Zandvoort I—HGC I 12 u.
Zandvoort II—Leiden III 14 u.
BDHC VI—Zandvoort III 11 u.
Ever Swift IV—Zandvoort IV 12 u.

Heren senioren:
Ever Swift I—Zandvoort I 14 u.
Zandvoort II—Victoria V 12 u.
Zandvoort III—Ever Swift II 14 u.
Zandvoort • IV—Alliance VI 14 u.

Veteranen:
FIT—Zandvoort 12.30 u.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
P, Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

telefoon 5600.

J. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499

WIJKZUSTER:
Zaterdag 15 en zondag 16 februari:

Zr. S. Molenaar-de Wilde, Haarlemmer-
straat 88, telefoon 5769.

APOTHEEK:
15—21 februari:

Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71
Telefoon 3073.
Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon

(023) 11990.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 16 februari:

Eerste Lijdenszondag

Kerk:
10.30 uur: ds. P. v.d. Vloed,
m.m.v. Kerkkoor.

Noord
10.30 uur: dr. J. Plooy van Haarlem.

Jeugdkapel:
De heer W. Mulder.

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15

Zondag 16 februari:

10.30 uur: prof. dr. C. W. Mönnich,
(ev.1.) te Amsterdam.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15

Zondag 16 februari:
10 en 19 uur: ds. J. de Waard.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht
H.H. Missen op zaterdag 19.30 uur.
Zondag: 9.30 en 11.30 uur.

In de week: iedere avond 19.30 uur;
dinsdags t.m. zaterdags om 9 uur.

Bijkerk-Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

Donderdag 19.30 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 3 uur samenkomst in
„Pniê'1", Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3

Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking. -

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 16 februari:

9.45—10.00 uur, (Hilv. I): spr. de hr.

W. van der Leeg, onderwerp: Een licht-

zinnig humanist?

GESLAAGD
VOOR STENO DIPLOMA
Onze plaatsgenote Betty Molenaar is ge-

slaagd voor het praktijkdiploma stenogra-

fie-Nederlands. Zij ontving haar opleiding

aan het instituut Schroevers te Amster-
dam.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 15 februari:
Adspiranten:
88 EDO d—TZB a 14 u.

147 RCH i—TZB c 15.15 u.

Pupillen A:
205 DCO a—TZB a 10 u.

Pupillen B:
248 TZB a—Bloemendaal c 11 u.

Programma zondag 16 februari:
Senioren:
16 TZB—Spaarnevogels 12 u.

55 TZB 2—DIOS 2 12 u.

128 Kennemers 11—TZB 6 12 u.

tonijneslaatje
voor 4 personen

40 g (2 eetl.) Callfornlsche

blauwe rozijnen

1 ui fcfc 60 g)
1 loop sla

1 blikje tonijn fcfc 200 g)
de helftvan een potje zure room
(sourcream)-l potje = 0,1251.

het sap van een halva citroen

fcfc 1 eetl.)

. V* theel. kerrle

, / zout en peper naar smaak

Wel de rozijnen rh 5 minuten In

heet water en laat ze daarna uit-

lekken,

Rasp de ui. Was en pluk de sla.

Meng alle Ingrediënten, behalve
do sla, met een vorkdoor elkaar.

Leg de sla In een slabak en ver-
deel er de vis overheen. Even-
tueel garneren met een paar
plakjes tomaat
Serveren met stokbrood, toast

oF (geroosterd) brood.



* EXCLUSIEF
( INDISCH RESTAURANT DJEMPOL Noordboulevard, nabij circuit

Telefoon 2044
Maaltijden v.a. ƒ 5,

—

bezorgen wij ook aan huis! 's Woensdags gesloten *
FAMILIEBERICHTEN

Zaterdag 1 maart hopen onze ^ ge-

liefde ouders en grootouders

Piet Visser
en

Nel Visser-Keur
hun 35-jarig huwelijksfeest te vie-

ren.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Zandvoort, februari 1969
Agnetastraat 1

Met grote droefheid geven wij ken-
nis van het plotseling overlijden
van mijn lieve man en onze lieve

zorgzame vader

PIETER DOUMA
in leven inspecteur-korpschef van

de gemeentepolitie te Hoorn,

op de leeftijd van 47 jaar.

A. Th. Douma-van Essen
Ank
Joep

Hoorn, 11 februari 1969
Draafsingel 28

De crematie zal plaatsvinden zater-

dag 15 februari a.s. te Velsen, na
aankomst van trein 10.34 uur. Hal-
te Westerveld.

Dankbetuiging

Voor de bewijzen van medeleven bij het
verlies van mijn lieve vrouw, onze lieve

moeder en oma
ADRIANA VAN DIJK-
VAN OOSTERHOUT

betuigen wij allen hiermede onze hartelij-

ke dank.
Uit aller naam:
A. C. van Dijk

Zandvoort, februari 1969
Dr. C. A. Gerkestraat 23

mmÊm@ltmimmmmmmiÈmmmÊM

SPAARCOUPON

gebracht en gehaald bij

STOMERIJ

KEYSER
i geldig tot nader aankondiging

u kunt deze coupon
3 x gebruiken

:-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

KERkBTRAAT-ZANOVaORT '

Speciale
aanbiedingen

Martell cognac 16,95
Hennessy cognac 16,95

Grand Chevalier cognac 11,95

Eau de Vie de France 8,95

IMPORT WHISKY
White Label 16,95
Canadian Club 16,95
Drambuie 19,50
Sherry, 3 flessen 11,

—

Jenever 8,50 p. ltr.

Oude jenever 8,95 p.ltr.

Vieux 8,95 p.ltr.

Brandewijn 8,95 p.ltr.

Citroen jenever 8,30 p.ltr.

Citroen brandewijn 6,95 p.ltr.

Bessen jenever ...: 6,95 p.ltr.

Kersen brandewijn 6,95 p.ltr.

Abrikozen brandewijn... 6,95 p.ltr.

Peren brandewijn 6,95 p.ltr.

Frambozen brandewijn 6,95 p.ltr.

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Wij bezorgen thuis.

Kamerbreed-
tapijt

meubeistoliering

't interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

VERZORG TIJDIG DE KOPIJ

VOOR UW ADVERTENTIES
IN DE ZANDVOORTSE COURANT

Omrpepers
Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1867

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens •

Opeis KapitSn - Rekord
Oaf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

H. L HILARIDES
Kostverlorenstraat 108

VRAAGT

flinke

tandarts-

assistente

Te huur aangeb.: gestoff.

KAMER m. cv. voor da-

me of heer b.b.h.h., event.

kookgel., ƒ 125,- p.m. Br.

ond. nr. 1301 bur. Zandv.
Courant.

Te huur gevr. door meisje
v. 19 jaar: gem. KAMER
met kookgel. Br. ond. nr.

1302 bur. Zandv. Courant.

Te koop: AQUARIUM m.
toebeh., lang 1.35 m, breed
55 cm, hoog 55 cm, op
standaard. Ten Kateplant-
soen 6.

Te koop: OLIEHAARD
m. tank, tevens BANK-
STEL. Telefoon 4005.'

Gevr. voor 1 of 2 ocht. per
week: HULP in de huish.

Fazantenstr. 3, tel. 2850.

Getr. dame m. schoolgaan-
de kinderen, zoekt voor
enige uren per dag bezig-

heden, b.v. administratief

werk, verzorging of iets

dergelijks. Gaarne br. met
uil. ond. nr. 1303 bureau
Zandv. Courant.

WONINGRUIL (invalide)

Aang.: 3-kam.-WONING
+ 1 kamer boven, ƒ 73,-

per maand. W. Langendijk
Vaartstr. 72, Amsterdam.
Gevr.: HUIS in Zandvoort.

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33

Telefoon 4755.

Interieur....
PE JUISTE VERLICHTING

GROTE KROCHT 5-7 v

TEL : 2974 Z0NDV00RT

Vooral uw reparaties

E. v.d. BERG
Metaal-lasbedrijf

t-„rgem. Beeckmanstr. bo
Telefoon 5697.

Zaterdags geopend

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

In 1 uur gereed

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)

15634 - Haarlem

Dame, 61 jaar, zou zich

gaarne enige uren produk-
tief willen maken voor
controle, gezelschap, oppas
of iets dergelijks in be-

schaafde omgeving. Br.

ond. nr. 1305 bur. Zandv.
Courant.

VERLOREN:
een zwarte portemonnaie
met ritssluiting. Eigenaar
zeer gedupeerd. Inh. o.a.

bromfietspapieren en sleu-

tels. Teg. bel. terugbez.

Dr. Gerkestraat 95 rood.

D.2. cv. te koop, ƒ1.850,-,

telefoon 2589.

Te koop: grote mt. bruine
BONTMANTEL. Tel. 4778.

Heer zoekt KAMER voor
± 7 mnd. Br. ond. nr. 1307
bur. Zandv. Courant.

BEDRIJFSMECHANISATIE N.V.
MACHINE- EN APPARATENBOUW

vraagt voor spoedige indiensttreding:

plaatwerkers
machine-bankwerkers
konstruktie-hankworkers
elektrisch lassers
argon-arc lassers
draaiers

Goede beloning en sociale voorzieningen.

ZANDVOORT, NOORDERDUINWEG 44, TEL. (02507) 4241

Walgemoed & Wingelaar
ACCOUNTANTS

ALKMAAR - AMSTERDAM - BEVERWIJK - HAARLEM - HOORN

vragen voor hun kantoor te HAARLEM een

typiste/

secretaresse
Sollicitaties te richten aan het kantoor te Haarlem, Fontein-
laan 9; ook telefonisch kan een afspraak gemaakt worden onder
nr. 023-13926, (in de avonduren 023-84717). Bespreking van de
sollicitatie kan desgewenst ook buiten de kantooruren plaats-
vinden.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT'

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Opeis en V.W., all-risks

verzekerd.

VOOR PIANO'S

Van Kessel

Uitsluitend teenn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem. Tel. 21036.

Aangeb.: laatste restanten
TAPIJTTEGELS met 30%
korting. Laatste gehaakte
SPREIEN wit ƒ23,-, groen
en blauw ƒ 24,75.

MATRASSEN, nog enkele
stuks van ƒ 24,50.

Nog enkele mach. Smyrna
KLEEDJES en LOPERS.
Wij gaan door m. 15% kor-
ting op TAPIJTTEGELS,
alle VLOERBEDEKKIN-
GEN, GORDIJNEN, BED-
DEN, enz. Vinkenstr. 30,

telefoon 5383.

HET ADRES voor nieuw
en reparatie van raster-

werken, stalen ramen en
deuren, rietmatten, wind-
schermen en alle soorten
ijzerwerken, ook lassen, Is

A. VAN DUIJN
Tollensstr. 39, Zandvoort,
telefoon 02507-2658.

HAARDOLIE voor liulve

prijs! Bij HUBRA N.V.
Elke nieuwe cliënt krijgt

de 2e vatvulling voor hal-

ve prijs. Verdere levering

tegen grooth. prijzen. (17

cent p.1.) Kwaliteitsgaran-
tie en aflevering over ge-
ijkte meter. Zandvoort,
Haarlemmerstr. 27., telef.

5926, b.g.g. 023-67999.

WOONHUIS
a.d. Paradijsweg te koop
aangeb. Woonk. m. serre,

keuk., kelder, 4 slaapkam.
Leeg te aanv. Koopsom:
ƒ 36.000,- Inl. Mak. S. At-
tema & zn. Hogeweg 64-

66, telefoon 2715.

Ronde middelgr. OLIE-
STOOK te koop, i.pr.st.

prijs n.o.e.t.k. Kostverlo-
renstr. 17, tel. 4738.

Te koop: FIAT 1100, eind
'63, m. schuifdak, slaap-

stoelen en trekhaak. Te
bevr.: Zuiderstraat 15a.

Alleenst. heer, m. waarde-
vast pensioen, vraagt "een
gestoff. ZIT-SLAAPKA-
MER m. keuk., of kookge-
legenh. v. perm. Br. ond.
nr. 1306 bur. Zandv. Crt.

Charmante vlotte dame,
(50 jaar), zoekt dito heer,

liefst middenst. Br. ond.

nr. 1304 bur. Zandv. Crt.

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 200 85

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld . .

.

met verzekerd

sparen bijvoorbeeld.
Verzekerd sparen! Een interessante spaarvorm van

de Raiffeisenbank, die wanneer u aan enkele

voorwaarden voldoet, verdubbeling garandeert

van het spaartegoed bij overlijden van de spaarder.

Een nieuwe service van de Raiffeisenbank.

Er zijn twee vormen van „verzekerd sparen":

p, de verzekerde opvraagbare spaarrekening (VOS)"

S de verzekerde termijnspaarrekening (VTS)

< Informeert u er eens naar.

Raiffeisenbank, Gr. Krocht 34-36, tel. 4105

Uw boekhouding _
voor u een last?

Laat dan uw zorgen (grote of kleine ad-

ministraties) aan een deskundige over.

Neem vrijblijvend even kontakt op.

J. C. VAN LEEUWEN, telefoon 3451

Door omstandigheden kan ik zelf de
brandstoffen niet meer bezorgen. De

Fa. Schuiten
is bereid dit voor mij te doen, zodat de

bestellingen en betalingen
als vanouds doorgaan.

Fa. C. Beekhuis
Pakveldstraat 6, tel. 2385

A.L. Frank
Nassauplein 17, tel. 4677

Firma C. BEEKHUIS

l^oróetterie

ctióon e/ance

' daar slaagt Ü!

Kostverlorenstraat '49

Zandvoort Tel. 4492

KENNEMER STREEKSCHOOL

tot opleiding van

kleuterleidsters

Dagopleiding kleuterleidster 3 jaar - Avondop-
leiding hoofdleidster 1 jaar.
ZijlveM: 25a, Haarlem. Tel. 023-19769.

Aanmelding van leerlingen voor de cursus 1969/
1970 is opengesteld, Inschrijving kan plaats vin-
den op woensdag 19 februari, woensdag 26 fe-
bruari en woensdag 5 maait, des middags tus-
sen 2 en 4 uur bij de direkteur van do school,
de hr. M. Hillenius, of na telefonische afspraak.

Toelatingseis: mulo-diploma A of B, of een be-
wijs dat de eerste 3 leerjaren van een gymna-
sium, h.b.s., handelsdagschool met 4-j.c. of
M.M.S. met gunstig gevolg doorlopen zijn.

ï

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
leveit

ZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
FLAGSTONES
PADTEGELS
GRINTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4996

KOUD?
Onze laatste

OVERJASSEN, JEKKERS
en WINTERJACKS worden

verkocht met

20°„KORTING

i
'a&ógM-
SPECIAALZAAK VOOR '

HERENHODEen HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL.3136

gesloten is

I

tl

FAMILIEDRUKWERK
GERTENBACHS DRUKKERIJ

Aan onze geachte clientèle delen wij

mede, dat

Bar-Bodega Petrovitch

wegens vakantie van 17 t/m 24 februari

êddyfs TEXTIELHUIS
STATIONSSTRAAT 20 — TELEFOON 4870

Laat u deze week profiteren van enkele

artikelen die belachelijk laag in prijs zijn.

mmmaamaÊaamÊÊmmmmiam^amiBammm
300% nylon ONDERJURKEN, in alle maten en
diverse kleuren, NU voor 2,98

Dit is toch werkelijk een spotkoopjeü

Belofast witte HERENOVERHEMDEN... 4,98
Katoenen STROPDASSEN, in mooie dessins
98 cent — 2 stuks 1,50.

Stretch nylon SOKKEN 0,99
in diverse kleuren van 40-45 schoenmaat.

Dit is toch werkelijk een knalprijs!
2 pers. flanellen LAKENS, in wit - rosé - bleu,

NU 8.95

Deze aanbieding komt NOOIT meer!!

NYLONKOUSEN naadloos 99 cent
NÏLONKOUSEN met naad 75 cent

Brushed nylon NACHTHEMDEN 7,95
Restant flanellen DAMESPIJAMA'S 7,50

GASTENDOEKJES, bloemmotief 1,50

Kinder Helanca PANTALONS,
zomer kwaliteit 4,9S

mmmammumaaamamiaanmmwimmmi
Door deze UITZONDERLIJK LAGE PRIJZEN,
kunnen wij op DEZE artikelen GEEN Voorzorg-

zegels aannemen.

Op verzoek bezorgen wij ook aan huis!

Achterweg 1 Telef. 2135



• Elke iijnpzoevex piefexeert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44- TELEFOON 22 5 4

HANAU
hoogtezonnen

's Werelds beste!!

Vraagt inlichtingen

of demonstratie!

Drogisterij-Parfum erie

BOUWMAN
Oranjestraat 7, telef. 2327

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-
rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

QUICK SERVICE
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Reparaties, poetsen en
wassen, ook op zaterdag.
Banden tot 30% korting.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

WOON- en WINKEL-
HUIZEN te koop gevr.,

zowel leeg, als voor beleg-
ging, verkopers betalen
geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 15079.

* VERVOLG- EN LOSSE LESSEN:

f7.50 * FONKELNIEUWE V.Ws*

ZANDVOORT:
Oosterparkstr. 41, tel. 3660

'.DÈeBOOtSTp CÖMBlNAiTIE-*; ;.

.

iyiljViliTÖRiJSCHÖÖLHÖÜDËRS:
::4^;nèÖerl/^d:/,. ;:;:v:

,

:-S^k.
1

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over-
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 10117.

Schilders-

bedrijf

U. C. i/. fyfy
Telefoon 2638

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg-Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

RaPiW*

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. a A- GERKESTRAAT 40 ld.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

s^B©s©^es©s«®#®®[«:©söas[«©[i#s®s©s®s©®»

Slagerij

BURGER
HALTESTRAAT 3

m
m
m

®
m
m
®
®
m
m
m
#
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PRESENTEERT:
500 gr. malse rosbïef

500 gr. varkensfrikando

500 gr. hamSappen

500 gr. kalfslappen

van de lende

4.78
4.78
3.98
3a98

'*RUNDVLEES
500 gram
magere lappen 3,79
500 gram
fijne riblappen 3,59
500 gram
pracht lappen 2,78
500 gr. haché-vlees 2,25

VARKENSVLEES
500 gr. haaskarbonade ... 3,93

500 gr. ribkarbonade 3,8S

sram500 gram
schouderkarbonade 3,25

500 gr. doorregen
varkenslappen 2,28

zonder zwoert

LAMSVLEES
500 gr. lamskarbonade... 2,25

500 gr. borstlappen 2,10

500 gr. bouflappen 3,25

300 gr. haché 1,20

4 pakjes

GELDERSE
ROEM

lol

m

m
m

0,99

100 gram
MALSE
BIEFSTUK

1,20

100 gram
RAUWE
LEVER

0,37

150 gram

PEKELVLEES

0,69

WEEKEND-
REKLAME:

100 gram HAM
en 100 gram
LUNCHWORST
samen 1,09 KI

II

11

tl

m
m
m
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DINSDAG
750 gram

pracht LAPPEN

3.48

WOENSDAG
500 gram. heerlijk * An
VLEESGEHAKT l

)
HO

3 slavinken 0,98

3 hamburgers 0.98
3 frikandellen 0,98

DONDERDAG
2,48

0,68

3,98

250 gram.
BIEF-TARTAAR
250 gram
RAUWE LEVER
1 kilo doorregen
RXJNDLAPPEN

Per 150 gram

VEEL VOORDELIGER
150 gram
gebraden gehakt 0,59

.... 0,99

.... 1,49

150 gr. lever

150 gram
gebraden rosbief

150 gram
gebraden frikando 1,49
150 gr. osseworst 0,94

150 gr. cervelaatworst ... 0,94

150 gr. boterh.worst 0,74

150 gr. leverkaas 0,71

150 gr. berliner 0,74

enz., enz.

Kleine worstjes in sterieldarm
blijven in uw koelkast heel

lang vers.

Hausmacher
Leverworst
Saks
Gek. worst
Theeworst

0,89
per stuk

LI
®
m
m
m
m
m
m
m
®
m

VAN DENSEN'S
centrale verwarmingshedrijf

* AANLEG

* OMBOUW
* ONDERHOUD

¥ REPARATIE

•*• CENTRALE VERWARMING

fc AARDGAS-INSTALLATIES

)f.
OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

«*»«m%^
Voor

familiedrukwerk
naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1, telefoon 2135

WEES WAKKER
ALS HET OM SLAPEN GAAT!

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
een begrip voor een gezonde nachtrust

HALTESTRAAT 21 TELEFOON 2119

^J&§>& Mary Borst
Gediplomeerd

schoonheids-

specialiste

Gezichtsbehandeling,
lichaamsmassage

en manicure

BREDERODESTRAAT 134
Telefoon 3328

Oo7c 's avonds
en zaterdags geopend.

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANT!

filode du t^cióéctcfe 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

Hondenliefhebbers
DONATIN en HONDENBROOD

2 maal per week vers!

Bij aankoop hiervan,

1 stang hondenkauwgom GRATIS!

Fa. Gefor. Veeninga
PASSAGE 17 — ZANDVOORT naturalisten

(Dese alctie geldt tot en met 31 maart 1969)

Inschrijving openbaar voortgezet onderwijs

voor leerlingen uit Zandvoort
INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN VOOR HET OPEN-
BAAR VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDER-
WIJS EN ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN HET
RAYON ZUID-WEST VAN DE GEMEENTES BLOEMEN-

DAAL, HAARLEM, HEEMSTEDE EN ZANDVOORT
De aanmelding voor deze scholen kan vanaf heden geschieden bij de rector of
direkteur op hun gewone spreekuren en op nader telefonisch overeen te ko-
men tijdstippen.

WIM GERTENBACHSCHOOL VOOR M.A.V.O.
Zandvoortselaan 19a, Zandvoort, tel. 02507-3782
Direkteur: C. M. J. Sinke
Spreekuur: vrijdag 14.00—15.00 uur en na telefonische afspraak.

COORNHERT-SCHOLENGEMEENSCHAP
VOOR LYCEUM EN H.A.V.O.
Chrysanthemumlaan 18, Haarlem, tel. 023-80350
Rektor: drs. A. C. Noordegraaf
Spreekuur: maandag Ï5.30—16.30 uur en na telefonische afspraak.

Met ingang van het schooljaar 1969/1970 zullen het Coornhertlyceum en de
Gemeentelijke School ^voor H.A.V.O. (voormalige M.M.S.) worden verenigd
in de Coornhert-Scholengemeenschap voor lyceum en H.A.V.O.
Aangifte voor de gehele school dient te geschieden in het gebouw Chrysan-
themumlaan 18.

Het Rayon Zuid-West omvat een 5-tal scholen, die nauw met elkaar samen-
werken, vooral wat betreft de brugklassen.
Behalve de COORNHERT-SCHOLENGEMEENSCHAP en de WIM GERTEN-
BACHSCHOOL voor M.A.V.O. te Zandvoort, behoren hiertoe ook de Bronstee-
school voor M.A.V.O. te Heemstede en de A. H. Gerhardschool voor M.A.V.O.
te Haarlem.

GEMEENTE ZANDVOORT

Aangifte van leerlingen voor
de openbare kleuterscholen

Op woensdag 19 februari a.s. te 8.30 uur bestaat aan de Josina

van den Endenschool, de W. H. Suringarschool en aan de kleuter-

school 'Hummeloord' gelegenheid tot aangifte van leerlingen, die

binnenkort voor het eerst de kleuterschool zullen bezoeken.

Overlegging van het trouwboekje der ouders is daarbij nodig.

De kleuters dienen echter om tot genoemde scholen te kunnen
worden toegelaten de leeftijd van 4 jaar bereikt te hebben.

Mevrouw

verlangt U ook zo

naar het voorjaar?

HALTE 40 heeft er reeds rekening mee

gehouden en voor U een sublieme Voor-

jaarskollektie samengesteld.

Voor 29,75 heeft U reeds

een beeldig deux pieces!

HALTE4G
. Haltestraat 40 telefoon 2087 •
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Redaktie en

administratie:

Achterweg 1

Telefoon 2135

Postbus 23

Advertentieprijs

:

15 et per mm-hoogte

ZANDVOORT
; *

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar
Per post ƒ 11,—; buitenland ƒ 13,

—

Losse exemplaren 20 cent

Rec/ie was voortreffelijk

Intocht van Prins Carnaval
had alles mee

De intocht van prins carnaval — georganiseerd door het bestuur van

sociëteit Duysterghast — heeft afgelopen zaterdag alles mee gehad.

Het weer — koud, maar helder en zonnig — het enthousiasme van de

deelnemers(sters) aan de ontvangst van de pretprins — met als hoogte-

punt de kinderoptocht — en het publiek dat het geheel best kon waarde-

ren. Opvallend goed was de regie van het buitengebeuren. Het kan dus

tóch in Zandvoort — iets organiseren dat vanaf het begin tot aan het

eind leuk en vlot verloopt. Daar werd hier wel eens aan gewanhoopt.

De Duysterghast-leiding heeft de lange veer op de carnavalshoed ten

volle verdient. Dat moet worden gezegd.

Klokslag half twee — de samenstellers
van het programma wisten met het uur-
werk om te gaan — arriveerde prins Pi-

neut I van Populair tot Duysterscharr
per wentelwiek op de helihaven voor één
dag: het hoofdveld van de sportvereniging
Zandvoortmeeuwen aan de Vondellaan.
Hier werd de carnavalprins door een co-

mité van ontvangst en zijn raad van elf

een uitbundige en luidruchtige ontvangst
bereid. Het afsteken van een grote hoe-
veelheid ingeslagen dag-vuurwerk voerde
daarbij de 'boventoon'.
Na de daverende ontvangst van' prins

Pineut I gingen de blikken van de op de
tribune gezeten toeschouwers opnieuw om-
hoog. In de strakke blauwe lucht boven
het voetbalterrein verschenen kort -na el-

kaar twee kleine vliegtuigen en cirkelden
enkele malen rond. De vlucht boven het
veld vormde de inleiding van het tweede
onderdeel van het ontvangstritueel: een
demonstratie parachutespringen van zes
leden van de Hilversumse paraclub 'Ica-

rus'.

De operatie verliep, tengevolge van de
wind in de hogere luchtlagen, niet hele-

maal volgens plan. De grondleiding had
dit eenvoudig niet in de hand.
De eerste springer kwain niet op het

met vlaggen gemarkeerde veld terecht,
hij zweefde er, op nauwelijks enkele me-
ters afstand, langs en landde op drie me-
ter afstand van het perron van het sta-

tion. De para liep er, gelukkig, geen
schrammetje bij op. Maar geschrokken
was hij wel. Naast het perron stond een
trein naar Maastricht op punt te vertrek-
ken. De tweede para maakte een perfecte
landing, de derde daalde op het bijveld

van Zandvoortmeeuwen. Van de laatste
drie springers daalde er één op het be-
ruchte verkeersplein Van Lennepweg

—

Vondellaan — hij kwam er goed vanaf —
de twee anderen landden op de afgespro-
ken plaats. Spectaculair was het wel, de-
ze stunt, maar zeker niet zonder risico.

Voor ons hoeft het niet meer.
Hierna begon het aardigste deel van de

prins carnaval ontvangst: de gecostumeer-
de optocht van in hoofdzaak kinderen. Er
waren uitschieters bij wat idee en aankle-
ding betreft. Bijzonder geslaagd, ook wat
het gebruikte materiaal betreft, was de
uitbeelding van drie figuren uit de t.v.-

strip 'De fabeltjeskrant'. Veel zorg was
ook besteed aan de praalwagens die in de
optocht reden.
Om vier uur kwam de stoet kinderen,

praalwagens en niet te vergeten ijverig
blazende en trommelende muziekkorpsen
aan op het raadhuisplein. Tevoren had
men een tocht van bijna drie kwartier
door Noord en het centrum van de ge-
meente gemaakt. Op het hordes van het
gemeentehuis vond de officiële ontvangst
van prins carnaval en zijn gevolg door 't

gemeentebestuur o.l.v. burgemeester A.
Nawijn, plaats. Tijdens de begroeting bood
een deputatie van Zandvoortse bakkers de
burgemeester een krentenbrood van 2Vz
meter lengte aan. Op zijn beurt schonk de
eerste burger deze kolossale lekkernij aan
het kinderhuis 'Groot Kijkduin' Prins
carnaval ontving ook een geschenk: een
oude mijnstok, die vroeger bij de visafslag
aan het strand werd gebruikt.

Terwijl in het gemeentehuis de burge-
meester, de wethouders en de korpschef
van politic door Pineut werden 'gerid-

derd', gaven de muziekkorpsen een instru-
mentale show weg die mocht worden ge-
hoord. De kinderen die hadden deelgeno-
men aan de optocht kregen in 'Zomerlust'
een matinee aangeboden, welke werd ver-
zorgd door een aantal kleinkunstenaars.
Het middagprogramma werd afgesloten
met een bezoek van prins Pineut aan di-

verse 'koffiehuizen' in de badplaats. Ook
hierbij ontbrak de muzikale omlijsting
niet.

In de avonduren werd in het Strandho-
tel aan de Zuidboulevard — hoofdkwartier
van Duysterghast — het startsein gege-
ven voor de carnavals-apotheose: het ge-
maskerd bal voor volwassenen. Het duur-
de tot diep in de morgen van zondag 16
februari — de dag, dat de winter in het

Handen en Li ppen

noorden, oosten en zuiden van het land

met ijzige hand ingreep.
Carnaval 1969 was in Zandvoort onge-

twijfeld een sukses. Het B-programma, in

reserve gehouden ingeval de weergoden
het zouden vertikken op zaterdag lief te

zijn, kon in de kast blijven liggen. Hoe
het er uitzag kunnen wij u niet vertellen,

want het bleef diep geheim. Maar volgens
ingewijden was het veelbelovend. Mis-
schien kunnen de samenstellers het aan
onze landgenoten beneden de Moerdijk ter

beschiklung stellen. De pretmakers van
professie moeten het aanzien dat hun car-

naval sinds enkele dagen onder een dikke
laag sneeuw en ijs ligt te verkleumen.

D
De namen van de prijswinnaars van kin-

deroptocht en gemaskerd bal houdt de le-

zer nog te goed. Publicatie volgt in het
nummer van a.s. vrijdag.

ECHTPAAR HUGENHOLTZ
BIJ VERKEERSONGEVAL
ERNSTIG GEWOND
Zaterdagmiddag zijn bij een verkeerson-
geval op de Zandvoorterweg in Aerden-
hout de direkteur van Touring Zandvoort,
de heer J. B. Th. Hugenholtz en zijn echt-
genote ernstig gewond.
Het echtpaar Hugenholtz reod op de

Zandvoorterweg in de richting Bentveld,
toen een caravan die achter een Landro-
ver was gekoppeld, en uit de tegenover-
gestelde richting naderde, losschoot, op de
linkerweghelft kwam en frontaal in bot-
sing raakte met de auto van het echtpaar
Hugenholtz. ,

De heer Hugenholtz werd met ernstig
oogletsel opgenomen in het Marine-hospi-
taal in Overveen, waar hij inmiddels een
oogoperatie heeft ondergaan. Zijn echtge-
note, die een arm. en beide benen brak,
werd eveneens naar genoemd hospitaal
overgebracht. De auto van het echtpaar
werd totaal vernield, de caravan zwaar
beschadigd.

UITSLAGEN 12e RONDE
KJC-TOURNOOI
Vorige week werd de 12e ronde gespeeld
van het door KJC-Noord georganiseerde
klaverjastournooi voor Zandvoortse kaart-
clubs. TZB gaat nog steeds aan de lei-

ding met 18 pt. Tweede is N-Noord met
4 pt. achterstand. Hierna volgen: Z-25 met
12 pt; Postillon met 12 pt.; Noord B met
10 pt; Noord A met 10 pt; Goksters met
10 pt. en TZB A met 6 pt.

D
In de februari-competitie voor KJC-cluble-
den luidt de stand na de tweede ronde:
de heer A. Schaap, 10019 pt.; mevr. Ter-
maat, 9^991 pt; de heer H. Koning 996S
pt. en mevr. Luiten met 9511 pt.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
De 9e ronde in de clubcompotitie voor de

schaaktitel 1969 — vorige week donder-

dag in het Gemeenschapshuis gespeeld —
bracht de volgende deelnemers winst: de

heren Verlaan, Loevendie, Beekhuizen,

Koel, Koelfsema, Lindeman en Hcierman.

De partijen van de heren Eldering—Buis-

sink; Do Jong—Van Keule en E. Geerts

—

Loo eindigden in remise. Van de beker-

wedstrijden worden de volgende resultaten

gemeld: Muller—Nielsen Vü—%; S. P.

Weller—Roetemeyer —1 en F. J. Geerts

—R. Weller 0—1.

A.s. donderdag vindt in de bondscompeti-

tie een ontmoeting plaats met de Bever-

wijkse schaakclub Pat Mat 3. De wed-
strijd wordt in Beverwijk gespeeld.

. Plet secretariaat van ZSC zou verder

graag het volgende nog onder de aandacht

willen brengen: De wedstrijdleiding van
de NHSB organiseert ook dit jaar weer
een schaaktournooi voor de jeugd. De me-
dewerking van alle aangesloten schaak-

verenigingen (totaal 46) is ingeroepen om
hieraan in hun rayon bekendheid te ge-

ven en er voor zorg te dragen dat adsp.

deelnemers(sters) zich bij de plaatselijke

schaakverenigingen voor het tournooi kun-

nen opgeven. ZSC wil wat Zandvoort be-

treft gaarne aan de oproep gehoor geven.

De opzet is dat per 5-tal wordt ingeschre-
ven. Deelname staat open voor elke club,
school, vereniging, e.d. Kosten zijn hier-
aan met verbonden, terwijl elk winnend
5-tal in haar afdeling een prijs ontvangt
van de NSHB. Nadere bijzonderheden
worden gaarne verstrekt door de wed-
strijdleiding van ZSC, tel. 3494 (vragen
naar de heer Kolkman).

Iniliatlcf van leerkrachten

'Operatie injectie'

wil bij de jeugd internationale saamhorigheid bevorderen

Een groot aantal leerkrachten van (merendeels) scholen voor voortge-

zet onderwijs heeft zich verenigd in een landelijke werkgroep, die zoekt

naar vormgeving binnen schoolverband aan opvoeding tot een mentali-

teit van internationale solidariteit.

Uitgangspunt daarbij was vooral, dat de
mens — zeker de jonge mens — in ons
cultuurpatroon bereid is nood onder ogen
te zien en aan te pakken, indien althans
duidelijk gemaakt kan worden, dat er een
oplossing voor is en dat hij hieraan op de
een of andere manier kan meewerken.
En ook: dat — beginnend met gemakke-
lijk aanspreekbare noodsituaties, waar hij

persoonlijk bij betrokken wordt — die

jonge mens gaandeweg inzicht krijgt in

structurele wanverhoudingen.
Operatie Injectie is de naam van de ex-

perimentele aktie, die door de landelijke

werkgroep van leerkrachten en vormings-
leiders is ontworpen. Algemene doelstel-

ling: het bevorderen van de eerbiediging
en inachtneming van de fundamentele
rechten van de mens, die door de Alge-
mene Vergadering van de Verenigde Na-
ties op 10 december 1948 in de 'Universe-
le Verklaring van de Rechten van de
Mens' internationaal werden erkend en
vastgelegd.

Dit inachtnemen vereist volgens de bij

de Operatie Injectie betrokken leerkrach-
ten een herstructurering van de menselij-

ke samenleving. En die herstructurering
is alleen mogelijk als men steeds bereid
is de bestaande verhoudingen opnieuw te

bezien en zo nodig te wijzigen. Want zo
lang nationaal en internationaal deze fun-
damentele rechten van de mens niet het
uitgangspunt van het handelen zijn, blijft

de mensheid bedreigd door grote mense-
lijke nood, met name honger, oorlog en
onderdrukking.
Met deze beredenering van de algemene

doelstelling komt de werkgroep meteen
tot de specifieke doelstelling van de Ope-
ratie Injectie: het binnen de kaders van
opvoeding, onderwijs en vorming de jonge-
ren ter zijde staan bij het zicht krijgen
op en deel hebben aan het nieuwe wereld-
burgerschap, onder andere door het zelf

bevorderen en aanvaarden van echte me-
deverantwoordelijkheid, volgens de begin-
selen, van de gelijkheid van de fundamen-
tele rechten van alle mensen.

,

De meeste leraren van de werkgroep
hebben ervaring met lokale of regionale
projecten op dit gebied. Regionale projec-
ten waren er onder meer reeds in Zuid-
Limburg, 't Gooi en Noordbrabant. En bij

lokale projecten waren o.a. scholen be-

trokken in Amsterdam, Rotterdam, Haar-
lem, Nijmegen, Oldenzaal en Zutphen.
De promotoren van de plaatselijke groe-

peringen hebben elk voor zich de ervaring,
dat er slechts effectief kan worden ge-

werkt door bundeling van alle krachten
zowel binnen als buiten schoolverband.
Ook al omdat uit een vruchtbare nationale
samenwerking een goede internationale
samenwerking kan groeien. En zo'n sa-

menwerking, die grenzen doorbreekt
(zelfs de grens tussen oost en west!)
wordt door de werkgroep van eminent be-

lang geacht.
Over de Operatie Injectie zegt dë voor-

zitter van de werkgroep, drs. P. D. Keu-
chenius, biologieleraar van het Zutphense
Baudartiuslyceum, onder meer: 'School-

akties lopen steeds het gevaar een te

zwaar accent op aktie te leggen met het
doel: geldopbrengst. De werkgroep wil lie-

ver de nadruk leggen op hot leren denken
in wijder perspectief, het zicht geven op
mondiale vraagstukken. Waarbij een evt.

aktie partieel doel is en tegelijk middel
tot het meeromvattende pedagogische
doel. Om dit duidelijk te stellen zal de
werkgroep ook geen geld inzamelen, maar
daarvoor verwijzen naar andere instan-
ties'.

De werkgroep, <üie zich heeft verzekerd
van de deskundige medewerking van de
Stichting School en Wereld, gaat zich —
uiteraard met de leerlingen van de bij de
Operatic Injectie betrokken scholen — in
eerste instantie vooral verdiepen in het
lepra-probleem en alles wat daar recht-
streeks of zijdelings mee samenhangt.
Voor de leerkrachten is — met medewer-
king van het Koninklijk Instituut voor de
Tropen .— reeds een aantal werkmappen
over dit onderwerp samengesteld.
De keus van het lepra-project als 'mo-

del' wordt door de secretaris van de werk-
groep, de heer R. B. Schmidt uit Sant-
poort, als volgt gemotiveerd: 'Het betreft
hier een grote gemeenschappelijke nood
van zo'n vijftienmiljoen patiënten in voor-
namelijk sociaal-economisch weinig ont-
wikkelde gebieden. Dit project beperkt
zich niet tot één natie en er wordt juist— via de ELEP — een internationale sa-

menwerking op gang gebracht van acht
Europese landen met de betreffende ont-

wikkelingslanden om binnen één operatie
de lepra de baas te worden'.

Wij hebben wederom beslag kunnen leggen op een partij

COUPONNEN TAPIJT
Nog nooit vertoond in Zandvoort thans nogmaals bij

£ €& «Si

Haltestraat 21 - Telefoon 2119

Couponnen tapijt
voor gang, hal of kleine kamers

50 X 390 I 25," 70 X 390 I 35,"

100 X 390 I DUj" enz., enz.

De normale prijzen van deze coupons zijn ƒ 140,- tot ƒ 175,- por meter.

Voor Doe-het-zelvers
een TRAP TAPIJT + STRIP + LIJM, voor slechts ƒ S5,-.

De verkoop van deze couponnen
geschiedt op WOENSDAG 19, DONDERDAG 20 en VRIJDAG 21 FEBRUARI,
elke dag van 10-6 uur.
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S.O.S. voor vogels

De stichting Vogelrampenfonds uit Haar-
lem, vraagt aandacht voor de moeilijkhe-
den die vogels, en speciaal watervogels
kunnen ondervinden door sneeuw en
vorst. Moeilijkheden als voedseltekorten
eri vastvriezen.

Vanzelfsprekend zou het Vogelrampen-
fonds niets liever doen dan de enkele
slachtoffers van de korte vorstperioden in

deze winter, op te nemen en te verzorgen,
maar het fonds gaat pas op volle toeren
draaien als een vorstperiode langer aan-

houdt en waardoor grote groepen water-
wild met de hongerdood worden bedreigd.
De gedachten gaan terug naar 1956 en

de barre winter van 1962-196S. Toen kon
met hulp van de gemeente Haarlem de
broeikas in de Stadskweektuin worden in-

gericht als vogelhospitaal. Nu nog slechts

enkele vogels het slachtoffer van de koude
dreigen te worden, doet de stichting Vo-
gelrampenfonds op ieder een beroep zoveel
mogelijk zelf de helpende hand te bieden.

Voor adviezen en inlichtingen kunt u te-

recht bij het secretariaat van de stichting,
tel. OZS-JfJfiSO. Het gironr. luidt: 19 93 99.

Een overeenkomstig beroep doet de afd.
Zandvoort van de 'Vereniging voor het
welzijn der dieren'. Het bestuur verzoekt
de dieren aan liet strand, in de duinen en
dicht bij huis van extra voedsel te vooi-
zien. Aangeraden xoordt het voedsel op
daarvoor geschikte plaatsen te deponeren
en niet op de rijiveg te strooien, omdat de
vogels dan de kwade kans lopen, te wor-
den overreden.

W. Duitsland speelt riskant spel

in Berlijn

De beslissing van de regering in Bonn om de verkiezing van een nieuwe

Bondspresident in Berlijn te doen plaats hebben, heeft meteen geleid tot

een felle Oostduitse reaktie.

Bonn heeft daarop gereageerd met de verbaasde ontsteltenis van' iemand,

die van de prins geen kwaad weet. En de drie westmachten, die het in

West-Berlijn nog steeds voor het zeggen hebben, speelden het spel mee,

maar niet zo erg van harte.

Formeel gesproken kan niets de Bondsdag
verhinderen om. in Berlijn te vergaderen
en daar een president te kiezen.

De vraag is alleen waarom dat in Ber-
lijn moet gebeuren. Berlijn is niet de
hoofdstad van de (West)Duitse Bondsre-
publiek; dat is Bonn.
In ieder geval heeft men ermee bereikt,

dat de spanning tussen Oost en West
weer is toegenomen.

Berlijn is indertijd een beetje over het
paard getild als 'bolwerk der democratie'
en vooral Amerika heeft daarop zijn ze-

gen gegeven.
Maar Berlijn is ook nog symbool van

iets anders: van het (voormalige) Groot
Duitse Rijk, waarvan het eens de hoofd-
stad was.

Het zou de indruk kunnen wekken, dat
,men in Bonn Berlijn nog steeds zó ziet, en
vandaar is het maar één stap naar de ge-
dachte, dat Berlijn dat eens wéér worden
zal, met andere woorden, dat Duitsland
weer één wordt. En daar begint het ge-
gooi in de glazen!

De Westduitse politici hebben, ten gerie-

ve van de kiezers, altijd een deurtje open-
gehouden naar de 'hereniging'. Men stelt

deze niet zo openlijk als eis als rechtse
groeperingen dat doen, maar men heeft
ook nog nimmer ronduit gezegd, dat
Duitsland zich bij deze verdeeldheid moest
neerleggen.
Dat houdt in, dat met name ten aan-

zien van Polen de kwestie van de nieuwe
grenzen en de 'verloren gegane' gebieden
nog altijd open is en dat er geen sprake
is van een erkenning van de Duitse De-
mocratische Republiek oftewel Oost-Duits-
land.

De tegenstelling communisme-democra-
tie, in beide landen openbaar, kan dan
dienen als vlag, die de lading dekt en
waarvoor dan ook de democratische bond-
genoten behoren te salueren.

De regering te Bonn heeft Amerika, En-
geland en Frankrijk met dit besluit in een
moeilijke positie gemanoeuvreerd, want
die willen best in Berlijn het been stijf

houden, maar daarmee toch op geen enke-
le wijze ook maar de minste gedachte aan
een hereniging onderstrepen.
De NATO-bondgenoten, die niet recht-

streeks bij de bezetting van Berlijn be-

trokken zijn, maar wel zouden kunnen

worden meegesleept in een uit deze situa-

tie ontstaan conflict, zijn er nog minder
gelukkig mee en gedragen zich uiterst

koeltjes.

Dat het een heet hangijzer is, komt dui-

delijk tot uiting in het onlangs door onze
regering aangekondigde voornemen, om
tot een zekere integratie van Duits en Ne-
derlandse weermacht over te gaan.

Nu probeert men het zo voor te stellen,

dat de democratie in Berlijn (weer eens)
de wacht betrekt bij de Berlijnse Muur
tegen het communisme.
Maar aan de andere kant van die muur

ziet men in dit gebruik van Berlijn als

semi-hoofdstad een hernieuwde uitdaging,
vooral van de zijde van West-Duitsland.
En dat zal de houding van Moskou, bijv.

t.a.v. het aan West-Duitsland grenzende
Tsjecho-Slowakije, nog maar strakker ma-
ken. Men heeft daarginds helemaal geen
vertrouwen in Bonn en een omstreden fi-

guur als rijkskanselier Kiesinger doet dat
vertrouwen ook niet in het minst toene-

De politici in Bonn spreken daar in Ber-
lijn voor eigen parochie, maar het is een
gevaarlijke en daarbij volkomen onnodige
manoeuvre.

Ze is gevaarlijk zowel ten aanzien van
de democratische bondgenoten als ten aan-
zien van de eigen kiezers, die op deze wij-
ze steeds minder bereid zijn zich neer te

leggen bij de status quo en in tegendeel,

als de beweging 'Heim ins Reien' maar
eenmaal van de grond komt, weer in de
pas achter dit vaandel zullen gaan mar-
cheren. Want het bloed kruipt waar het
niet gaan kan.
Bonn speelt in Berlijn een gevaarlijk

spel. Het speelt met vuur.



Jury- Rechtspraak in Ver.Staten

door twee aktuele prosessen opnieuw in de belangstelling

Twee Kennedy-moordprocessen zijn dezer dagen van start gegaan, het

proces omtrent de moord op John F. Kennedy in New Orleans en dat

omtrent de moord op Robert Kenndy in Los Angeles.

Vooral in de zaak tegen de moordenaar van 'Bobby' hebben diens ver-

dedigers de samenstelling van de jury lang opgehouden en daarmee
weer eens de aandacht gevestigd op de functie van de jury in de Ameri-

kaanse rechtspraak.

Iedere kiesgerechtigde burger kan ieder

moment worden opgeroepen om zijn taak
als lid van de jury in een of ander proces
te vervullen. Hij dient dat te beschouwen
als een erezaak en kan niet weigeren.
Het is de jury, die beslist: schuldig of

onschuldig. Ze kan soms een aanbeveling
doen voor clementie. Maar omtrent de
strafmaat heeft ze niets te vertellen, die

bepaalt de rechter.

Aan het uithoudingsvermogen — fysiek
en geestelijk — van juryleden worden
soms zware eisen gesteld, vooral wanneer
het gaat om processen, die zich soms we-
kenlang voortslepen.

Schone lei

Het allereerste vereiste voor een jurylid

is, dat het onbevooroordeeld is. Iemand,
die een hekel aan negers heeft, wordt niet

gekozen wanneer een neger terecht staat;

wie principieel tegen de doodstraf is

evenmin in een zaak, waarin eventueel de
doodstraf kan worden geëist.

De advocaten van de beklaagde kun-
nen, wanneer zij het proces wensen te

rekken, of ook wanneer zij een extra deur-
tje voor hoger beroep willen openhouden,
op allerlei gronden bezwaar maken tegen
de keus.
Het jurylid mag met name geen opinie

hebben omtrent de onderhavige zaak. Hij
moet als het ware met een schone lei be-

ginnen. Is hij van mening, dat de beklaag-
de 'het wel gedaan zal hebben', dan komt

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

telefoon 5600.

J. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499

WIJKZUSTER:
Zaterdag 22 en zondag 23 februari:

Zr. E. Reitsma, Van Lennepweg 42,

telefoon 2382.

APOTHEEK:
22—28 februari:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.
Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon

(023) 11990.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 23 februari:

Tweede ZAjdenszondag

Kerk:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. T. Kruyne van Meer en
Bos.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. C. Mataheru.

JEUGDDIENST: Kerk.
19.30 uur: ds. Hengstmangers.

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15

Zondag 23 februari:

10.30 uur: mej. ds. C. Soutendijk, (d.g.)

te Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15

Zondag 23 februari:

10 en 19 uur: ds. B. Boelens Szn. van
Amsterdam.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht
H.H. Missen op zaterdag 19.30 uur.

Zondag: 9.30 en 11.30 uur.

In de week: iedere avond 19.30 uur;
dinsdags tm. zaterdags om 9 uur.

Bijkerk-Noord, Llnnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

Donderdag 19.30 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 3 uur samenkomst in

„Pniël", Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmlna Kleuterschool, Lijsterstraat 3

Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie

Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 23 februari:

GEEN OPGAAF ONTVANGEN!!

hij niet aan bod. Hij mag zelfs geen
kranten gelezen hebben, waarin commen-
taar op de zaak wordt geleverd.

Opgesloten

Is hij eenmaal gekozen, dan wordt op
stringente wijze tegen iedere vorm van be-

ïnvloeding gewaakt. Een jurylid mag tij-

dens de behandeling van de zaak met nie-

mand spreken, geen krant lezen, de ge-
rechtszaal niet verlaten, en op alles wat
hij doet, houdt een gerechtsdienaar toe-

zicht. Hij mag geen enkel kontakt met fa-

milie of vrienden onderhouden, hij kan
niet naar zijn werk of zijn zaak.
Doorgaans is daarmee een dag gemoeid.

En dan is het jurylid er voorlopig voor ja-

ren van af. Maar in de beide hierboven
genoemde moordprocessen kan het weken
duren en dan betekent dat zoiets als ge-
vangenisstraf, want al die tijd hebben de
juryleden alleen maar aanspraak aan el-

kaar. Het gebouw, waarin zij eten en sla-

pen wordt bewaakt, kranten krijgen ze
niet te lezen als er ook maar iets mocht
instaan over de rechtszaak.

Intimidatie

Wanneer een jurylid tekort schiet door op
een of andere wijze toch blijk te geven
van vooringenomenheid of wanneer de
verdedigers menen die te kunnen aanto-
nen, al is het maar omdat een neef van
de verdachte vroeger een nichtje van een
jurylid de bons heeft gegeven, dan is er
sprake van een 'mistrial' en kan de hele
zaak van voren af aan beginnen.

Gangsters hebben hun eigen methoden
om juryleden te beïnvloeden. Bij de be-
handeling zat een hele rij zware jongens
eenvoudig te zitten en de juryleden op te

nemen, om dezen er op die manier van te
doordringen, dat, wanneer hun uitspraak
ongunstig was, ze hun trekken wel thuis
zouden krijgen. Deze vorm van zwijgende
intimidatie heeft meermalen sukses ge-
had.

Eensgezind

Wanneer dan eindelijk de jury zich te-

rugtrekt om te beraadslagen is het haar
taak om tot een eensgezinde uitspraak te

komen en ook dat kan lang duren. De
voorzitter van de jury moet dit zien te be-
werkstelligen. Naarmate het langer duurt,
kunnen juryleden, wie het de keel begint
uit te hangen, geneigd zijn er een eind
aan te maken, maar soms is het leven
van de verdachte er mee gemoeid en dan
mag het feit, dat de jury wel eens huis-

toe wil, niet de doorslag geven. Eén kop-
pig jurylid kan de uitspraak zo heel lang
ophouden. En komt men niet tot over-
eenstemming (ook daarvoor kan één lid

zorgen) dan moet er een nieuw proces
komen. t

Deze ongunstige aspecten worden in Ame-
rika duidelijk onderkend en zijn vaak on-
derwerp van kritische discussies tussen
voor- en tegenstanders van de jm*y. Toch
blijven de Verenigde Staten de voorkeur
geven aan de functie van de jury in de
rechtspraak. De overgrote meerderheid
van de bevolking beschouwt het als een
van de voornaamste verworvenheden van
de democratie: de inspraak van de burger
in alle sectoren van het openbare leven— de school, de politiek en ook de recht-
spraak. Men gaat er van uit dat de leek
een volwassen burger is, die mee moet
kunnen denken, spreken, wikken en wegen
en beslissen. Kortom die mede-verantwoor-
delijkheid moet dragen voor hetgeen er in

het openbare leven van het land omgaat.
En in dit licht gezien wegen de nadelen
minder zwaar.

FOTOKRING 'ZANDVOORT',

KREEG NIEUW BESTUUR
Het bestuur van de fotokring 'Zandvoort'
heeft op de jaarlijkse algemene ledenver-
gadering enkele wijzigingen ondergaan.
Voorzitter werd de heer E. J. Reurts, se-

cretaris de heer D. ter Haar, en penning-
meester de heer W. C. Bakker.
Het bestuur besloot te gaan starten met

een beginnerscursus voor amateur-foto-
grafen, die zich willen bekwamen in de
fotografie of daarvoor belangstelling heb-
ben. De fotokring beschikt over een don-
kere kamer voor algemeen gebruik.

Traditiegetrouw houdt de vereniging
ook dit jaar gedurende het paasweekein-
de een foto-expositie van werk van de le-

den in het Gemeenschapshuis. Deze ten-
toonstelling zal worden geopend op don-
derdag 3 april des avonds te acht uur.
De .openingstijden werden vastgesteld op
vrijdag i april 's avonds van half acht tot

tien uur, zaterdag 5, zondag 6 en maan-
dag 7 april dagelijks van half elf tot 6 uur
en van half acht tot 10 uur.
Het ledenaantal van de vereniging stijgt

nog steeds en bedraagt thans 38.

A.B.V.A. BELEGT ALGEMENE
LEDENVERGADERING 1969

A.s. maandag 24 februari belegt de afd.

Zandvoort van de Algemene Bond van
Ambtenaren in het Gemeenschapshuis de
algemene ledenvergadering 1969. De aan
de beurt van aftreden zijnde bestuursle-
den, de heren R. Korver (secr.), D. A.
Heijnen (2e secr.) en A. J. v.d. Reijden
en J. Bos, leden, stellen zich voor een
nieuwe zittingstermijn beschikbaar. Tij-

dens de bijeenkomst zullen de heren J. G.
A. Harbrecht en D. Termaat worden ge-
huldigd in verband met hun resp. 50- en
40-jarig lidmaatschap van de bond. De
avond zal worden besloten met de verton-
ning van door een der leden zelf gemaakte
dia's.

PRIJZEN VOOR CARNAVAL-
DEELNEMERS(STERS)
De gecostumeeïde kinderoptocht, die j.1.

zaterdag ter gelegenheid van de ontvangst
van prins carnaval werd gehouden, heeft
voor Richard Krijger met zijn 'Duyster-
ghast'-creatie de eerste prijs voor indivi-

duele deelnemers opgeleverd. Peter Wa-
terdrinker met 'Ivanhoe te paard' behaal-
de de tweede prijs. De derde prijs ging
naar Ellis Kraaykamp met 'Biedemeijer
meisje' en Ronnie van Soolingen ontving
voor z'n 'Clowntje' de vierde prijs. De eer-

ste prijs voor de groepen ging naar Dan-
ny Kok, Theo Keur en Leo Kemper met
'Astronauten'. Mereille en Jeroen Ter-
horst, Michel en Lisette Esvelt en Marjan
en Johnny v.d. Zeys ontvingen voor 'Bad-
gasten' de tweede prijs. Voor hun creaties

op het gemaskerd bal, dat in het Strand-
hotel werd gehouden, ontvingen de deel-

neemsters Kemper en Kok een gedeelde
eerste prijs — een reisje naar de Franse
hoofdstad. De jury bestond uit Riek Jan-
sen, Kees Manders en Leo Hom.

SPORTING CLUB ZANDVOORT
Veteranen-volleybal in Zandvoort
Het bestuur van 'Sporting Club Zand-
voort' heeft het initiatief genomen om te

komen tot gereglementeerd veteranen-vol-
leybal. Overal in het land blijkt hiervoor
grote belangstelling te bestaan. Binnen-
kort zal een nationaal tournooi worden ge-
organiseerd met het Nederlands Kam-
pioenschap als inzet.

Oud-volleyballers (dames boven 30 jaar,

heren boven 35 jaar) kunnen zich opgeven
om in de Zandvoortse vertegenwoordiging
mee te spelen: Linnaeusstraat 1/4, telef.

3585.

D
Jeugdcompetitie badminton beëindigd
De badminton-competitie voor de oudere
jeugd van 'Sporting Club Zandvoort',
waaraan door 40 koppels werd deelgeno-
men, is dezer dagen beëindigd. Winnaars
werden:

Meisjes:
1. Jenny .Zonjee/Annelies Moolenaar
2. Ans Kerkman/Ingrid Meyer

Jongens:
1. Duck Boukes/Ludger Schmidt
2. Jochem v.d. Berg/Kees v. Limbeek

Mensen en zaken
Liever geen sneeuw

Nee, vandaag moeten we geen namen noe-
men. Dat is al gebeurd in de wereldpers
en tijdens t.v.-uitzendingen. Maar dan
moet u eens opletten hoe moeilijk het Is

geen namen te noemen bij het releveren
var. belangrijke, schokkende, opwindende
en zelfs tragische gebeurtenissen.

Er is in de wereld van de dagbladjour-
nalistiek al zo veel persoonsverheerlijking
en verguizing, dat wij ons bij wijze van
verademing vandaag echt onthouden van
het noemen van persoonsnamen. Dat er
zo nu en dan een clubnaam of een plaats-
naam valt, is helaas noodzakelijk voor de
begripsvorming en de draad van dit be-

toog.

Als bekend mag worden verondersteld
dat Ajax woensdag j.1. in Lissabon van
Benfica heeft gewonnen. Jawel, met 3—1.

Wat er daarna in de dagbladpers is los-

gebarsten, mag gorust beschamend voor
de reputatie van 'nuchterheid' onzer va-
derlandse nieuwsgaarders genoemd wor-
den. Vaak knoerthard (bij het onbeschof-
te af!) in t.v.-interviews, maar ook wee-
makend zalvend en zeurderig in de recen-
sies over voetballers en andere sportbe-
oefenaren. Dat dan de jongens of meisjes
in kwestie enigszins aan zelfoverschatting
gaan lijden, kan niemand hen kwalijk ne-
men. Ga er maar aan staan als je bij her-
haling en voortduur de begaafde, de mees-
ter-architect, de briljante ongrijpbare, de
magiër van de voetbalvelden en de mee-
dogenloze killer wordt genoemd als je

weer eens negentig minuten tegen een bal
hebt getrapt.

En je kan je in zo'n positie dan ook wat
veroorloven. Je kan dan van jezelf zeggen

dat je voetbal van wereldklasse speelt, je

laat je op de schouders hijsen en je ver-

telt en passant aan ieder die het horen

wil dat je je niet kan herinneren dat Ben-

fica op eigen veld zó vernederd is.

Ja, dat zei de magiër-meester-killer-archi-

tect.

Nou slaat bij deze jongen een wed-
strijd verliezen met 3—1 gelijk met ver-
nederen. Hij vergat er bij te vertellen dat
acht dagen tevoren Ajax op eigen veld
met 3—1 had verloren. Waarschijnlijk
vond hij dat ook wel vernederend, maar
dat heeft hij maar wijselijk ingeslikt. En
voor die eerste wedstrijd hadden trouwens
de kenners een excuus. Het veld was bar
slecht en besneeuwd en dat was natuur-
lijk in het voordeel van de warmbloedige
Portugezen, nietwaar? Natuurlijk, die ke-
rels doen niet anders dan op ijs en sneeuw
voetballen.

Staat' er een juffrouw van de t.v. (ze

kwam bescheiden niet in het beeld) op de

.terugkerende helden te wachten en ze be-

groet de jongen in kwestie met de woor-

den: 'Zo, grote man!' De eerbied droop

tappelings van de beeldbuis de huiskamer
in.

Later heeft er een ontmoeting in de stu-

dio plaats en even tevoren wordt de magi-

sche flitser in het Turks, Portugees of

Spaans aangesproken en de begaafde zegt

een paar keer achter elkaar: 'O.K

O.K.!'

Op grond van deze mysterieuze uitla-

tingen heeft hij er van de t.v.-commenta-

tor al weer een titel bij te pakken: hup,

hij is nu ook, behalve een wondervoetbal-

ler, een taai-wonder.

En zo leven we naar de 5e maart toe,

naar de dag der openbaring. 5 maart in

Parijs, waar het laatste en beslissende

varken wordt gewassen.

De spanning is om te snijden en de

commentators repeteren nu reeds de te be-

zigen eerbiedsbetuigingen.

Laten we hopen dat alles goed afloopt!

Verguizing en verheerlijking liggen zo

dicht bij elkaar. Er zit soms maar één
doelpunt tussen.

En tenslotte: Liever geen sneeuw op 5
maart in Parijs. Om begrijpelijke redenen,

nietwaar? MOMUS

EEN VISIOEN IN DEZE BARRE DAGEN



Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44-
TELEFOOJNf 2254

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

De burgemeester van Zandvoort is ver-
hinderd op de woensdagen 26 februari en
5 maart spreekuur te houden.

Zr. A. M. Stiphout
AFWEZIG t/m. 8 maart
Waarneemster: zr. C. van Kessel,

Haarlemmerstraat 9, telefoon 548(J.

Woensdag 5 maart
Met AJAX naar PARIJS voor de
wedstrijd

AJAX - Benfica
Vraagt inlichtingen

Reisbureau Kerkman
GROTE KROCHT 18, TEL. 2600

Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

JAPON eenv.

geen 4>eO

' nu

DEUX PIECË

gebracht en gehaald bij

geldig lot nader aankondiging
'

u kunt deze coupon
3 x gebruiken

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

\ 2 I 3

.KERKSTRAAT-ZANOVOORT

ELLEN VAN BREEMEN
Pedicure

Komt na afspraak bij U thuis !

Stationsplein 21 Telefoon 3297

Speciale
aanbiedingen

Martell cognac
Hennessy cognac
Grand Chevalier cognac
Eau de Vie de Prance ...

IMPORT WHISKY
White Label
Canadian Club
Drambuie
Sherry, 3 flessen
Jenever s 8,50
Oude jenever 8,95
Vieux 8,95
Brandewijn 8,95
Citroen jenever 8,30

Citroen brandewijn 6,95

Bessen jenever 6,95

Kersen brandewijn 6,95

Abrikozen brandewijn ... 6,95

Peren brandewijn 6,95

Frambozen brandewijn 6,95

WIJNHANDEL

16,95

16,95
11,95

8,95

16,95
16,95

19,50
U—
p. ltr.

.ltr.

.ltr.

.ltr.

.ltr.

.ltr.

.ltr.

.ltr.

.ltr.

.ltr.

p. ltr.

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Wij bezorgen thuis.

u
u^,

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1867

f 4,- per dag
Kadett • Volkswagens -

Opeis Kapitan - flekord

Dat en Chevrolet Impala's
Haa.rl.str. 2, tel. 4200 en 3652

Dr. J. Reurinkj
te Aerdenhout

AFWEZIG
van 22 febr. -3 maart
Waarn.: dr. Ulricj en de

Heemst, doktoren.

SUZIE, 31 jr., gescheiden

en heeft een zoontje van
12 jr. Is er in Nederland

nog een vakman met eigen

zaak en woning, die hen
allebei liefdevol op wil ne-

men in zijn hart.

U kunt met hen kennism.

via het Duits-Ned. bemid-

delingsbur. P. v. Nieuwen-
hoven, Postfach 1466,

424, Emmerich, W.-Duitsl.

DORIS, 32 jr. is schuldloos

gescheiden. Ze is in bezit

van rijbewijs. Een vaste

voorstelling van haar toe-

komstige echtgenoot heeft

ze niet. Haar dochtertje

van 3 jaar zou er ook
graag een broertje of zus-

je bij willen hebben als

haar nieuwe pappie een

klein kindje heeft.

U kunt met haar kennism.

via het Duits-Ned. bemid-
delingsbur. P. v. Nieuwen-
hoven, Postfach 1466,

424, Emmerich, W.-Duitsl.

LIANE, viert 23 febr! haar

40ste verjaardag. Ondanks
haar 2 grote dochters zal

zij zich eenzaam voelen.

Bent u misschien die heer,

liefst met goede algemene
ontw., die haar 41ste ver-

jaardag tot een onvergete-

lijke dag kan maken?
Maakt u dan met haar
kennis via het Duits-Ned.
bemiddelingsbur. P. van
Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich,. W.-
Duitsland.

WALTRAUD, een geschei-

den 53-jarige, van beroep
steno-typiste met middelb.

schoolopl. is er van over-

tuigd, dat de heer, die aan
haar wensen voldoet, deze

adv. leest. Bent u ambte-
naar of i.d. en wilt u uw
levensavond doorbrengen
met een veelzijdig geïnte-

resseerde vrouw? Maakt
u dan kennis met haar
via het Duits-Ned. bemid-
delingsbur. P. v. Nieuwen-
hoven, Postfach 1466,'

424, Emmerich, W.-Duitsl.

KATHARINE, weduwe v.

55 jr. Haar zoon is arts

en haar dochter is lerares.

Bent u tussen de 55 en 6'5

jaar, heeft u een vast be-

roep met een goed inko-

men, dan wil ik gaarne m.
u kennismaken. U kunt m.
mij in kontakt komen
via het Duits-Ned. bemid-
delingsbur. P. v. Nieuwen-
hoven, Postfach 1466,

424, Emmerich, W.-Duitsl.

LUISE, een Duits spreken-
de Italiaanse vrouw, 56 jr.,

zou graag in kennis ko-

men met een veehandelaar
in ruste. Zij houdt van het
rustige plattelandsleven.
Bent u tussen de 58 en 68
jaar en zoekt u een nog
flinke, goed uitz. vrouw,
schrijf dan naar het Duits-
Ned. bemidd.bur. van P. v.

Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich, W.-
Duitsland.

Te koop
groot huis

bev. 4 kam. m. gr. badk.,
woonk. en gr. achterk., cv,

Sous. : bev. 3 kam., keuk. en
douche. Prijs n.o.e.t.k.

Binnenkort leeg te aanv.
Haltestraat 77.

Mevr. van Collem vraagt
voor 2 ocht. of dagen p.w.
vriendel. HULP i.d. huish.

die zelfst. kan- werken,
ƒ 3,50 p.u. Patrijzenstr. 9,

telef. 4892.

Te koop: groot SCHRIJF-
BUREAU, met veel laden,

tevens DAF, t.e.a.b. Burg.
Engelbertsstr. 1, tel. 3284.

Te koop: goed onderhou-
den HUIS in het centrum.
Te bevr. ond. nr. 1504 bur.

Zandv. Courant.

PEDICURE
Med. gedipl.

G. Sluijter-Helderman

Kostverlorenstr. 31

Telefoon 3163

Direct gevraagd:

halfwas-bakker
(18 jaar of ouder). Pret-
tige werkkring. Geen be-

zorging.
RINKEL, Raadhuisplein 1,

telef. 2820.

Te koop: nw. Nerts- bisam
MANTEL, standaardkleur,
mt. 40—42, nwpr. ƒ 1490,-

nu ƒ 900,-; Telef. 5076

Te huur gevr. door meisje
v. 19 jaar: gem. KAMER
met kookgel. Br. ond. nr.

1503 bur. Zandv. Courant.

Zwei deutsche Familien,
(4 Erwachsene, 5 Kinder
zwischen 4 und 14 Jahre
alt), suchen gemeinsame
Ferienwohnung für drei

Wochen, zwischen 28. Juni
und 10. August.
Kip, 45 Osnabriick, Kiwitt-
strasse 19, Deutschland.

Rivièra, SAN REMO
Te huur: 4-pers. stenen
BUNGALOW. Huur p.w.
mei ƒ100,-; juni ƒ150,-;
sept. ƒ100,-; okt. ƒ75,-.

N.V. 'Interbel', tel. 4479.

WIE nam per vergissing
onze slee uit de tuin mee?
Graag terug. Haltestr. 31.

Gevr.: IEMAND voor tuin-

onderh., enkele uren p.w.,

liefst gepens. Tel. 3931,
(na 6 uur).

TE KOOP:
bankstel m. wandmeubel,
eeth., dressoir, theemeub.,
lits jumeaux, toilettafel en
linnenkast. Tel. 3931, -(na
6 uur).

Te huur: GARAGE, 6.00 x
2.90 meter.
Flemingstraat. Tel. 5493.

Gevr.: huishoudel. HULP,
2 ocht. p.w., ƒ 3,50 p. uur.
Auto- of buskosten worden
vergoed. Mw. Goldschme-
ding, Zandvoorterweg 50,

Aerdenhout, bij bushalte.
Telefoon (023) 42931.

WONINGRUIL:
Halfweg-Zandvoort

Aangeb.: woonk., tussen-
kam., gr. kam./keuk., gr.

open zolder + kamertje,
tuintje m. schuur en ach-
terom. Huur ƒ 67,50, incl.

water. Gevr.: iets dergel.
Br. nr. 1501 bur. Zandv.
Courant.

B.z.a.: DAME, (51 jaar)
om alleenst. heer m. wo-
ning enige dagen p.w. te
helpen, (voor de gezellig-

heid). Br. ond. nr. 1502
bur. Zandv. Courant.

Dank u voor uw hulp

bij het voederen van

de vogels, maar strooit

u niet aan en óp de rij-

weg!!

DIERENBESCHERMING
Secr.: Lorentzstraat 238,
telefoon 4561.

Gevr. voor juli door echtp.
m. 2 kinderen: ZOMER-
VERBLIJF m. vrije keuk.
Tel. 3332.

WEBER'S
SCHOONMAAKBEDRIJF

vraagt SCHOONMAAK-
STER voor de avonduren.
Boerlagestr. 2, tel. 4090.

Te koop: NOREN, mt. 41,

KICKS, mt. 40 en PAN-
TOFFELS, mt. 39. v. Stol-

bergweg 3, tel. 3434.

JONGENSFIETS vermist.
14 febr., bij postkantoor,
blauw-wit, plakplaatjes
Texel e.a. op stang-zonder
bagagedrager. Teg. bel. te-

rug te bez. Fons Keislair,

Kostverl.str. 99, tel. 2406.

VERLOREN:
gouden ARMBANDJE, m.
naampl. (Hans) + bedel-
tje (Waterman), omgeving
Zuiderstr. Teg. bel. terug
te bez. Zuiderstraat 17a.

VERLOREN:
14 febr. tussen half acht
en half negen van Dr. Ger-
kestraat naar Brederode-
straat, lichtgrijze NERTS-
CRAWAT. Teg. bel. terug
te bez. Mw. Sok, Kostver-
lorenstraat 57.

WERKSTER gevr., 2 ocht.
p.w. Mw. Pachter, De Fa-
vaugeplein 45/2.

Bij JACKY anders dan anderen!
GROTE KROCHT 23 — TELEFOON 4475

Wij geven onze restanten nog voor minder dan de halve prijs!

EEN GREEP UIT ONZE KOOPJES:
PANTALONS, voor jongens, meisjes, dames en heren ƒ 8,95
DAMESMANTELS VAN ƒ 79,50 VOOR ƒ 37,50
DAMESMANTELPAKJES VAN ƒ 89,50 VOOR ƒ 39,25
DAMESPULLOVERS, Astralon, zuiver wol, enkele stuks ƒ 13,75

Komt, ziet en overtuigd ü! U hebt vrij entree!
Als U in Haarlem komt, kijkt U dan ook eens ANEGANG 21, naar onze grote
kollektie HERENCONFECTIE en BONNETERIE.

Wij hebben reeds COSTUUMS vanaf ƒ 79,50.

Aangeb.: laatste restanten
TAPIJTTEGELS met 30%
korting. Laatste gehaakte
SPREIEN wit ƒ23,-, groen
en blauw ƒ 24,75.

MATRASSEN, nog enkele
stuks van ƒ 24,50.

Nog enkele mach. Smyrna
KLEEDJES en LOPERS.
Wij gaan door m. 15% kor-
ting op TAPIJTTEGELS,
alle VLOERBEDEKKIN-
GEN, GORDIJNEN, BED-
DEN, enz. Vinkenstr. 30,

telefoon 5383.

Gevr. voor alleenst. dame
HUISJE of FLATJE, ge-
stoff. voor perm., event.
huis in Amsterdam be-

schikbaar. Telef. 4892.

HAARDOLIE voor lialve

prijs.' Bij HUBRA N.V.
Elke nieuwe cliënt krijgt

de 2e vatvulling voor hal-

ve prijs. Verdere levering

tegen grooth. prijzen. (17
cent p.1.) Kwaliteitsgaran-
tie en aflevering over ge-
ijkte meter. Zandvoort,
Haarlemmerstr. 27., telef.

5926, b.g.g. 023-67999.

Schilders-

bedrijf

U. C. f/. $0$
Telefoon 2638

Net "jong MEISJE gevr.
(liefst studerend) om in de
weekends, (ook 's avonds)
voor onze twee kinderen
te zorgen. Wij bieden haar
een goed salaris. Dr. de
Visserstraat 11, tel. 5688.

WELKE schooljongen wil
ons helpen na schooltijd
en/of in de weekends?
Vishandel Duivenvoorden,
Haltestraat 49.

Te koop: flinke LINNEN-
KAST, tev. COCOSLOPER
4.60 X 1 meter. Tel. 4223.

VOOR KLASSIEKE EN
HOD.VERLKHTING

"

fichuileiih
GROTE KROCHT 5
TEL:Z974 ZANDVOORT

Abonneert u

op de

Zandvoortse Courant

Zandvoortse Hockeyclub „Z.H.C."
Programma zaterdag 22 februari:

Meisjes junioren:
Zandv. IA—-Rood Wit 1B 14.30 u.

'Jongens junioren:

Eechtrop IA—Zandv. IA 15 u.

Strawberries 2B—Zandv. 2A 15.15 u.

Programma zondag 23 februari:

Dames senioren:

Victoria I—Zandv. I 12.30 u.

Zandv. II—RBC II 12.30 u.

Zandv. III—HBS IV ., Hu.
Zandv. IV—HBS VI Hu.

Heren senioren:

Zandv. I—Cartouche I 14.30 u.

HBS III—Zandv. II 12.30 u.

Strawberries IV—Zandv. III 14 u.

Amsterdam X—Zandv. IV 12.30 u.

Veteranen:
Zandvoort—Groen Geel 14 u.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044, 3045 Politie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeente-secretarie
2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) -42212 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,Jlvriko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotél-Bestawant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023)-65185 Singer Naaimachines, vert
H. Houssart, rep. en demonstr. RJjka-

straatweg 122, Haarlem
(023)-87487 Singer naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edln-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Beitsma

4519 Diamond Shop, fa. Barber «6 Zn,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN T

TER WOLBEEK BELLENt
(023) -88277 Telefonisch Servicebureau en

Boodschappendienst, dag en nacht.

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1

Komt U ook VRIJDAGAVOND
in Cafê-Restaurant

,De Kousepael'

mosselen eten?
0.a. gekookte, gebak-
ken, a la Maison mos-
selen, enz.

Uitnemende keuken.

Vriendelijke attente
bediening.

C. G. Bluijs Jr, Haltestr. 25, tel. 2567

Iedere vrijdag verse aanvoer!

„De Kousepael"

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 22 februari:
Adspiranten:
85 EDO d—TZB a '

15.15 u.

119 Halfweg c—TZB b 14.30 u.

133 HFC h—TZB c 15.15 u.

Programma zondag 23 februari:
17 Vogelenzang—TZB 14.30 u.

56 TZB 2—WH 4 12 u.

100 VI. Vogels 4—TZB 4 12.30 u.

116 Terrasvogels 6—TZB 5 12 u.

137 TZB 6—Do Brug 5 14.30 u.

139 TZB 7—Zandv.m. 12 12 u.

Junioren:
163 TZB a—RCH c 14.30 u.

Z.S.V. „ZandvoortmeeuweiV'
Programma zaterdag 22 februari:

ASC '37—Zandv.m.



EXCLUSIEF
INDISCH RESTAURANT DJEMPOL Noordboulevard,

Telefoon 2044
nabij circuit Maaltijden v.a. ƒ 5,

—

bezorgen wij ook aan huis! *

Dirk van den Broek
SUPERMARKTEN N.V.

vraagt voor filiaal te Zandvoort:

chef
afd. groente en fruit

Leeftijd tot 28 jaar. Hoog salaris.

Aanmelden bij de heer Schreurs,

Kerkstraat 19, Zandvoort.

Telefoon (02507) 3643.

^oróetterie.

.caóon gance

VAN DENSEN'S
centrale verwarmingsbedrijf

if AANLEG

if OMBOUW
^ ONDERHOUD

3f.
REPARATIE

•fc
CENTRALE VERWARMING v

* AARDGAS-INSTALLATIES

)f OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEP. 2972

m
m

m
m
11

Slagerij

BURGER
HALTESTRA&T 3

daar: slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

.!

**l^B#^^,Ni^'^^^g*Si

I FAMILIEDRUKWERK
i

I

GERTENBACHS DRUKKERIJ

Achterweg 1 Telef. 2135

Als uw armen te kort worden . .

.

is het de hoogste tijd voor een
LEESBRIL
of VERNIEUWING van uw glazen.

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien
Erkend Fondsleverancier

HALTESTRAAT 5 TELEFOON 2174

Mary Borst
Gediplomeerd

schoonheids-

specialiste

Gezichtsbehandeling,
lichaamsmassage

en manicure

BREDERODESTRAAT 134
Telefoon 3328

Ook 's avonds
en zaterdags geopend.

VAMOR-RIJSCHOOL
P. C. Laarman
NIC. v.d. LAANSTRAAT 5 rood

HAARLEM — TEL. (023) 13434

Voor al uw rijbewijzen

m
ii

m
m
m
$
m
in
#
m

EXTRA AANBEVOLEN:
500 g^asn kaflfsflappen -------- 3,98
500 gram varkensfrïkando . . . . . 4,88
500 gram malse rosbïef- ...... 4,88
750 gram fijne riblappen ...... 5,40
750 gram hamlappen ......... 6,45

5 HEERLIJKE
KROKETTEN

79 cent

10 BITTER-
BALLEN

SB cent

4 PAKJES
GELDERS ROEM

99 cent
Weekendreklame
100 gram HAM en

1 flQ
100 gram SAKS, samen ljU9

500 gram
magere rundlappen 3,98

500 gr. fijne riblappcn... 3,78

500 gr. pracht lappen ... 2,98

500 gr. doorr. lappen .... 2,68

500 gr. haché-vlees 2,25

500 gram
magere varkenslappen.... 4,25

500 gr. rundgehakt 1,98

500 gram
doorr. varkenslappen 2,29

500 gr. lamskarbonade... 2,25

500 gr. lamsboutlappen 3,25

500 gram
lamsborstlappen 2,10

500 gram
lams haché-vlees 1,98

Heerlijke vleeswaren

per 150 gram

VEEL GOEDKOPER

!

150 gr. pekelvlees 0,89

150 gram
gebraden rosbief 1,49

150 gram
gebraden frikando 1,49

150 gram
gebraden gehakt 0,59

150 gr. leverkaas 0,74
150 gr. berliner 0,74

m
m
m

DINSDAG
750 gram

pracht LAPPEN

3.78

WOENSDAG
500 gram heerlijk
VLEESGEHAKT 1,48

3 slavinken 0,98

3 hamburgers 0.98
3 frikandellen 0,98

DONDERDAG
1,48

0,69

4,28

250 gram
BIEF-TARTAAR
250 gram
RAUWE LEVER
1 kilo doorregen
RUNDLAPPEN

150 gram ACHTERHAM 1,49
150 gram BOTERHAMWORST 0,74
150 gram OSSEWORST 0,94

150 gram CERVELAATWORST 0,94

150 gram BOERENWORST 0,94

Wmmm
INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. O. A. GERKESTRAAT 40 id.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

Neem nw brood, koek,
beschuit en biscuit

van Bakker vandor Werff
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Kamerbreed-
tapijt

meubelstoitering

't Interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

HET ADRES voor nieuw
en reparatie van raster-

wérken, stalen ramen en
deuren, rietmatten, wind-
schermen en alle soorten
ijzerwerken, ook lassen, is

A. VAN DUIJN
Tollensstr. 39, Zandvoort,
telefoon 02507-2668.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.

Opeis en. V.W., all-risks

verzekerd.

Van Kessel

voor pianostemmen
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem. Tel. 21036.

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

11

11

II

11
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m
m
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QUICK SERVICE
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon. 4580.
Reparaties, poetsen en
wassen, ook op zaterdag.
Banden tot 30% korting.

RIJSCHOOL

„TOLLENS19

De hogeschool voor auto-
rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

^Ïïlode du ^aóóacje 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!
TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

WOON- en WINKEL-
HUIZEN te koop gevr.,
zowel leeg, als voor beleg-
ging, verkopers betalen
geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 15079.

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over-
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 10117.

HONDEN
DESKUNDIG plukken,

knippen, scheren.
Evt. ook wassen.

Ruim 11 jaar in Zandvoort
gevestigd.

MEVR. R. SCHRAM
Mr. Troelstrastraat 7

Telefoon 4999
('s Avonds na 6 uur)

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg-Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

Assurantie kantoor

E. JONGSMA & ZOON
Oranjestraat 2-12, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

.

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

Voor al uw reparaties

E. v.d. BERG
Metaal-lasbedrijf'

Burgem. Beeckmanstr. 38
Telefoon 5697.

Zaterdags geopend

lO AUTO
RIJLESSEN
VOORVOORHm
47.50
* VERVOLG- EN LOSSE LESSEN:
ƒ7.50 * FONKELNIEUWE V.W's*

ZANDVOORT:
Oosterparkstr. 41, tel. 3660

OE'GROOTSTE CÖMBINATJE.

; VAN' AÜTORUSCHOOLHOUpERS
'IN NEDERLAND. '. '-

v,DE CENTRALE"

Abonneert u

od de

Zandvoortse Courant
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Redaktle en

administratie:

Achterweg 1

Telefoon 2135

Postbus 23

Advertentieprijs:

15 et per mm-hoogte

ZANDVOORT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar
Per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,

—

Losse exemplaren 20 cent

Nieuw bestemmingsplan
voor Celsiusstraat

Volgens een mededeling in het jongste
nummer van het Gemeenteblad van Zand-
voort zal binnenkort het bestemmingsplan
Celsiusstraat II — bebouwing van het
braakliggende terrein ten noorden van de
Celsiusstraat en de Lorentzstraat en ten

oosten van de weg naar de oosttunnel van
het circuit — gedurende vier weken voor
een ieder op de secretarie van de gemeen-
te ter inzage liggen.

Het ontwerp behelst de bouw van twee
flatgebouwen met zes verdiepingen en
twee flatgebouwen met vier verdiepingen,
bevattend in totaal 154 flatwoningen. In
het bouwplan is ruimte gelaten voor de
bouw van 19 eengezinswoningen in blokjes
en vrijstaand.

Deze pl.m. 19 woningen zijn speciaal be-

stemd voor ingezetenen, die alleen of sa-

men met een andere ingezetene een wo-
ning voor zelfbewoning willen bouwen.
Voor nadere inlichtingen daaromtrent kan
men zich wenden tot de afdeling algemene
zaken op het gemeentehuis. Degenen die

van de hier geboden mogelijkheid voor het
bouwen van een eigen woning gebruik wil-

len maken, kunnen een verzoek richten

tot b. en w. om voor toewijzing van een
perceel bouwterrein in aanmerking te

komen.
D

Het bestemmingsplan Celsiusstraat II

treedt in de plaats voor het oorspronke-

lijke bebouwingsplan, waarin drie flatge-

bouwen met 12 etages en vijf flatgebou-

wen met vier verdiepingen met in totaal

312 flatwoningen waren geprojecteerd.

Aan dit plan hebben Gedeputeerde Sta-

ten van Noord-Holland hun goedkeuring

onthouden vanwege de hoogte van de

flats. Naar het oordeel van het provinciaal

bestuur zou hierdoor een ongewenst visu-

Kruiswoordpuzzel
PUZZEL NO. 71

I



étm zet

.

•

In onderstaande partij zien we de jonge
Joegoslaaf Kurajica, gedeelde eerste-prijs-

winnaar van de meestergroep van het af-

gelopen Hoogoventournooi, aari het werk.
Opvallend is zijn gemakkelijke manier
van spelen.

Kurajica—Kosma, Wijk fitm Zee 19G9
1. e2-e4, e7-e5, 2. Pgl-f3, Pb8-c6, 3. Lfl-b5,

a7-a6, 4. Lb5-a4, Pg8-fG, 5. 0-0, Lf8-e7, 6.

Tfl-el, b7-b5, 7. La4-b3, c!7-d6, 8. c2-c3,

0-0, 9. h2-h3, PcG-a5, 10. Lb3-c2, c7-c5, 11.

d2-d4, Dd8-c7 (Alles overbekend; de nor-

male zet is nu 12. Pbd2, maar de witspe-

ler wil het eens met een zet proberen, die

ongeveer 10 jaar geleden incidenteel werd
toegepast, o.m. door Tal. Hij zal er daar-
bij op gespeculeerd hebben, dat de zwart-
speler de finesses wel vergeten zal zijn)

12. b2-b4!?, 'c5xb4, 13. c3 x b4, Pa5-c6
(Na het uit oude analyses bekende 13. ...

Pc4, 14. Pd2, Lb7, 15. Pc4:, bc4: wilde Ku-
rajica met 16. a4! voortzetten. Na de
tekstzet moet Wit een pion offeren, maar
hij krijgt daarvoor een ontwikkelingsvoor-
sprong en goede velden voor zijn stukken)
14. Lcl-b2, Pc6xb4, 15. Lc2-b3, Pb4-cff,

16. Pbl-c3, e5xd4(?) (Het sterkste was
16. ...Pd4:, 17. Pd4:, ed4:, 18. Dd4:, Da7,
19. Pd5, Le6, met gecompliceerde stand,

aldus de witspeler in het tournooibulletin.

In ieder geval had Zwart met deze voort-

zetting de lastige penning op de c-lijn ver-

meden en bovendien had Wit dan geen
Pf3 meer gehad om naar f5 te spelen.)

17. Pc3-d5!, Pf6xd5, 18. Lb3 x d5, Lc8-b7,

19. Tal-cl. Zie diagram

g«^ _i_ mm
m

rfpfa

abcdefgh
19. ...Dc7-d7 (Onvoldoende, maar er was
niet beter. Op 19. ...Db6 volgde 20. Pd4:,
dreigend Pc6: en Pf5, waartegen 20. ...

Pd4: geen parade was wegens 21. Ld4:
met stukwinst. Op 19. ...Lf6 zou 20. Pd4:,
Ld4:, 21. Tc6:!, Lc6:, 22. Dd4: met ondek-
baar mat gevolgd zijn) 20. Lb5 x c6, Lb7
xc6, 21. Pf3xd4, Tf8-c8, 22. Pd4-f5, Le7-
f8, 23. Ddl-g4, Dd7-e6 (Zwart moet berus-
ten. Op 23. ...gff kwam 24. Dg5!, Üd8, 25.

Lf6, Dd7, 26. Fh64- en mat. Na de tekst-

zet ontmoet Wit ook weinig moeilijkheden
meer) 24. Lb2xg7, De6-g6, 25. Lg7xf8,
Dg6xg4, 26. h3xg4, Kg8xf8, 27. Pf5 x
d6, Tc8-c7, 28. Tcl-c5, Kf8-e7, 29. e4-e5,

TaS-f8, 30. f2-f4, b5-b4, 31. Pd6-f5+, Ke7-
d7, 32. Tel-dl+, Kd7-c8, 33. Pf5-d6+,
Kc8-b8, 34. Tdl-el en Zwart gaf zich ge-

wonnen.

Correspondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
De derde competitie in de winterserie
1968-'69 is vorige week geëindigd. Hier
volgen de door de deelnemers (sters) be-

reikte resultaten in de drie lijnen waarin
werd gespeeld:

In de A-lijn behaalde het koppel Notter-
man-Stor de eindzege met 317.32%. Het
verschil met nr. 2, het dameskoppel Kerk-
man—Spoelder was miniem, 316.73%.
Twee koppels konden het niet bolwerken
in de A-lijn en degradeerden: de familie
Brossois met 285% en het koppel Huls-
kemper—Paap met 276.177c Het winnen-
de team in de B-lijn, het koppel Vulsma

—

Roelfsema niet 334.32% en het op de twee-
de plaats eindigende koppel Berntsen--
Lenterman met 311.57% promoveerden
automatisch naar de A-lijn. Uit de B-lijn

verdwenen mevr. Coops-Kerkman met
281.53% en 't dameskoppel Bos—De Jong
met 280.89%. Zij gaan hun geluk nu be-

proeven in de C-lijn. Naar de B-lijn klom-
men op de koppels die in de C-lijn de vol-

le winst behaalden: mevr. Van der Lit

—

de Goede met 328.88% en het dameskoppel
Kiewiet—Peppink met 316.82%.

TZB-B TOURNODIKAMPIOEN
Na de dertiende ronde van het door KJC-
Noord georganiseerde klaverjastournooi
voor club-teams kan TZB-B zich onbe-
twist winnaar noemen met veruit de hoog-
ste score, 20 pnt.

Z. 25 en N-Noord hebben beiden 6 pnt.

achterstand op de kampioen; Noord-B en
Postillon hebben ieder 8 pnt. minder;
Noord-A en de Goksters zijn 10 pnt. van
de koploper verwijderd en TZB-A sluit de
rij met 12 pnt. achterstand.

O
In de clubcompetitie van KJC-Noord voor
de maand februari luidt de puntenverde-
ling als volgt: 1. de hr. A. Schaap met
14564 pnt; 2. de hr. H. Koning met 14253
pnt.; 3. mevr. Van Zomeren met 14250
pnt. en 4. de hr. A. Loos met 13822 pnt.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend dat, overeenkomstig artikel 28 lid

6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
ingaande maandag 3 maart 1969 geduren-
de een maand ter gemeentesecretarie voor
een ieder ter inzage ligt het besluit d.d.

3 december 1968 nr. 18 van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland houdende de
goedkeuring van het bestemmingsplan
'Sonnewende' vastgesteld bij raadsbesluit
van 28 mei 1968 nr. 8/3, met het voren-
genoemde plan.

De inspecteur van de ruimtelijke ordening
en zij die zich tijdig met bezwaren zowel
tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend kunnen gedurende
bovengenoemde termijn bij de Kroon be-
roep instellen.

Zandvoort, 20 februari 1969

De burgemeester voornoemd,
A. KERKMAN, l.b.

HAARDOLIE voor halve
prijs! Bij HUBRA N.V.
Elke nieuwe cliënt krijgt

de 2e vatvulling voor hal-

ve prijs. Verdere levering
tegen grooth. prijzen. (17
cent p.1.) Kwaliteitsgaran-
tie en aflevering over ge-
ijkte meter. Zandvoort,
Haarlemmerstr. 27., telef.

5926, b.g.g. 023-67999.

Jong echtpaar zoekt per
1 april WOONGELEGEN-
HEID. Br. ond. nr. 1605
bur. Zandv. Courant.

Uitslag verloting

KIENAVOND
WILHELMINASCHOOL

Ie pr. nr. 664; 2e pr. nr.

2915; 3e pr. nr. 2576; 4e
pr. nr. 2117 en 5e pr. nr.

2514.

HUIS TE KOOP; parterre
woonkamer; gr. woonkeu-
ken, w.c.; boven 1 gr. en 1
kl. slaapkamer, douche.
ƒ 37.500,—. Br. ond. nr.

1604 bur. Zandv. Courant.

TE KOOP: 2-pers. opklap-
bed met ombouw en ma-
trassen, i.g.st. ƒ 20,—

.

Zeestraat 37huis. Tel. 4590

Ik ben 19 jaar, heb een
goede algemene ontwikke-
ling, spreek vloeiend en-
gels en duits, wil mij
graag verdienstelijk ma-
ken als kinderverzorgster,
bij voorkeur intern. Telef.

4116 Zandvoort.

Besch. dame zoekt als re-

ceptioniste/telefoniste
werk voor vast, seizoen of
enige uren per week. Br.
ond. nr. 1602 bur. Zand. C.

WERKSTER gevr. dage-
lijks v. 1—4 uur, goede re-

ferenties, ƒ 4.— per uur.
v. Heemskerckstr. tel. 2929

.Drogisterij - Parfumerie

Bouwman
HEROPENING

van onze totaal gemoderniseerde
zaak op

donderdag 27 februari
9 uur v.m.

Gedurende 3 dagen (do„ vr. en zat.)

brengen wij U een 12-tal zeer voor-
delige aanbiedingen. (Zie huis-aan-

is verspreide folder!)10'

*^^*^ i^^0a^^a^^^^|N^i

Voor uvv kinderen, onder geleide, ligt

een leuke verrassing klaar!!

0^^^ IN^^^^^

Oranjestraat 7 Telefoon 2327

TE KOOP
goed onderh. huis

flinke woonk., mod. keuk.,
douche, 2 slpk.; ZOMER-
VERBLIJF en schuur, bin-
nenkort leeg te aanv. Br.
ond. nr. 1601 bur. Zandv.
Courant.

Te koop: Dordrecht GAS-
FORNUIS. Potgieterstr. 56

Te koop: STALEN AAN-
RECHT m. 3 onderkastjes
en 3 bov.kastjes -f- meng-
kraan. Mr. Troelstrastraat
20, telefoon 2867.

Net zelfst. MEISJE gevr.
v.a. 26 mrt. Hoog loon.

Hotel ZON en DUIN, Dr.
C. A. Gerkestraat 155.

Voor de vakantie van 13
juli t.m. 2 aug. zoeken wij
gemeub. BEN. HUIS, (5
pers.) Bill. prijs. Br. ond.
nr. 1603 bur. Zandv. Crt.

TE KOOP:
2 pr. kinderski's, 7 en 9
jr., ƒ 75,- samen; 3 heren-
kostuums, mt. 53, tel. 3624

J. G. Anderson.
arts

AFWEZIG
van 7 maart-1 april
Waarn.: dr. Zwerver, dr.

Flieringa en dr. Drenth.

ZANDVOORT

Gaat er eens één dagje uit naar eb

HAARLEMSE
I0Ö

voor Haar en Hsm!
van 6 tot en met 16 maart in de

Kennemer Sporthal - Delftlaan - Haarlem.

Tuinvoorlichtingscerttrum
met Voor/aarsbloemen Festival ..Bloemensymfonfe";

Modeshow
, i

v geheel nieuw opgezet door een ander modehuis, met nieuwe Ladyspeaker en msv: ;ulH3.

Voorjaars- en Zomermode

;

Sport-, Camping-, Caravan- en Toerisirtechow
Watersport, zwembassln, autotoerisme, sportlsleding

;

, Ambachtengalerij
* Tien oud-Hollandse ambachten. Dagelijks demonstraties pottebakker. edelsmid, kiorr.penma' jr.

beeldhouwer, portretschilder, vlechtwerker, koperslager.

Handwerken-Show
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, Noord-Holland

Voor elk wat wils! Voor Haar en Hem. Boeiende demonstraties en
talloze attrakties.

MAAKT GEBRUIKVAN ONDERSTAANDE WAARDEBON
Lees de „Beurscourant", die bij U thuis bezorgd wordt.

De Sporthal Is bereikbaar v.a. Stationsplein Haarlem met bus 2 of bus 3. Of rechtstreeks Station

Bloemendaal en vla voetgangerstunnel naast de uitgang. Ruime parkeergelegenheid. Open; alle da-

gen van 10-17 uur en van 19-23 uur, behalve donderdag 6 maart en de zondagen 9 en 16 maart,

dan open v.a. 13 uur.

Entree votw.: f 2.50 (incl. r.) Kind. tot 14 jr.: ff.- (incl. r.). De onderstaande „Waarde-
bon" (alléén voor volw.) II.— reduktie op de entreeprijs van f 2.50.

De bus brengt u uit en thuis!

VOORVERKOOP:
Zandvoortse Courant, Achterweg 1, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, Kerkstraat 28 en Zeestraat 57 rood,

Zandvoort.

r

WAARDEB
Als tegemoetkoming in Uw reiskosten naar Haarlem bieden wij U deze reduktiebon aan.

Bij overlegging hiervan aan Uw voorverkoopadres of aan de kassa's van de Haarlemse
Voorjaarsbeurs ontvangt U een toegangsbewijs van f 2,50 voor f 1 ,50.

Deze reduktie van f 1,- geldt uitsluitend voor volwassenen.

HAARLEMSE VOORJAARSBEURS
voor Haar en Hem.

6 t/m 16 maart - Sporthal - Delftlaan - Haarlem

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
Romans:
Garve - Wie eenmaal steelt (Det.)

19G7
Hruschka - De geheimzinnige misdaad

(Det.)

Wodehouse - Psmith journalist.

Wolf-Catz - Luchtkristal. 1964
Wolf-Catz - Duizendbrand. 1962
Wyndham - Invasie uit de ruimte. 1967
Wynne - Blank en bruin.
Salten - Florian, das Pferd des Kaiscrs.

1966
Cronin - The stars look down. 1935
Dale - The dark reflection.

Dumas - Les trois mousquetaires.
Frapié - La maternelle.

Ontioikkelingslektuurl
Beek - Volksvoorlichting, zo groeien wij.

1955.

Böddeker - Schaalvergroting in het be-
drijfsleven. 1968

Bordes - Aan de wieg van de mensheid.
1968

Bunte - Chemie in opmars. 1968
Crisis van het gezin. 1968
Encyclopedie van de moderne schilder-

kunst. 1968
Glasenapp - De niet-christelijke godsdiens-

ten. 1967
Halverhout - Traditionele recepten. 1958
Industrie en samenleving. 1968
Lattke - Service-gids voor automobielen.

1968
Meier - Menswaardig sterven. 1968
Moderne encyclopedie der wereldlitera-

tuur. Deel II.

Noordzij - Australische prachtvinken. '63

Ricmens - België, land van contrasten. '68

Rogier - Meisjes in puberteit en adoles-

centie. 1968
De Vries - Vertellers op de State. 1968
Wilson - Hoe juist en helder te leren den-

ken. 1968
Wonderen der evolutie. 1966.

Winkeliers,
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Redaktie en

administratie:

Achterweg 1

Telefoon 2135

Postbus 23

Advertentieprijs

:

15 et per mm-hoogte

ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Girorekening 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar
Per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,

—

Losse exemplaren 20 cent

Vergader-doublures onaanvaardbaar

'Hanze-voorzitter zal aftreden
als samenwerking met ZVH niet wordt verwezenlijkt

Aan het begin van de j.1. maandag in 'De Kousepael' gehouden alge-

mene ledenvergadering van de r.k. middenstandsvereniging 'De Han-
ze', heeft verenigingsvoorzitter J. P. J. Seijsener zijn gehoor verrast met

de aankondiging dat hij en de secretaris staande de vergadering wilden

aftreden. Zij wilden met deze stap uiting geven aan hun verlangen naar

nauwe samenwerking, eventueel fusie, met de Zandvoortse Handels-

vereniging.

In zijn inleiding noemde de heer Seijsener

het niet langer aanvaardbaar dat door de
twee middenstandsorganisaties drie maal
per jaar afzonderlijke vergaderingen wor-
den gehouden, waar dezelfde zaken en
problemen aan de orde komen en doorge-
praat.
Soms worden die dan ook nog eens behan-
deld in de gecombineerde bijeenkomst van
het overkoepelend orgaan van beide ver-
enigingen: de Zandvoortse Middenstands-
centrale. Dat kon zon niet langer, zei de
heer Seijsener.

De overrompelende verklaring van 'De
Hanze'-voorzitter bracht 'de leden aan het
praten. Soms heftig, soms door elkaar en
meer dan eens volslagen onverstaanbaar.
In het algemeen voelde men wel voor
nauwe samenwerking met de handelsver-
eniging, maar men wilde toch niet zó ver
gaan 'De Hanze' op te heffen.

Op aandrang van de vergadering kwa-
men voorzitter en secretaris tenslotte op
hun besluit om direkt af te treden, dat on-
wrikbaar leek, terug. Zij hielden echter

wel een stok achter de deur.
Mochten de onderhandelingen met het

ZHV-bestuur, die zo spoedig mogelijk
moeten beginnen, op niets uitlopen, dan
zouden zij alsnog hun zetels ter beschik-
king stellen. De beide heren wilden kenne-
lijk resultaten zien.

Na dit nogal opwindende begin van de
bijeenkomst gingen 'De Hanze'-leden
rustig luisteren naar een uiteenzetting
van de Zandvoortse architect C. J. Wage-
naar over zijn ontwerp voor een winkel-
centrum in Zandvoort-noord en de vesti-

gingsmogelijkheden voor de middenstand
in de zgn. 'noordbuurt', nadat deze zal

zijn gesaneerd.-
De architect belichtte aan de hand van

tekeningen en schetsen nog eens het win-
kelcentrumproject voor noord dat ruim
een jaar geleden door een speciale com-
missie uit de middenstand werd gelan-
ceerd. Het plan is inmiddels op losse

schroeven komen te staan: volgens een
op verzoek van de commissie door het
Centraal Instituut voor Middenstand en
Kleinbedrijf uitgebracht rapport is het
project in zijn huidige opzet niet haalbaar.
Het centrumplan is naar de mening van

de rapporteurs te groot t.o.v. het aan-
tal inwoners in genoemde wijk. Deze
konklusie werd op de vergadering nog
eens onderstreept door de heer M. Lemp-
ke, direkteur van de Nederlandse Midden-
standsbank in Zandvoort. Ook hij was van
mening dat het project in zijn huidige
omvang niet te realiseren is.

Na een uitvoerige discussie kwam men
tot de slotsom, dat er voor kleine winkel-
eenheden of afzonderlijke bedrijven wel
reëele mogelijkheden in noord aanwezig
zijn. De vergadering besloot het bestuur
te machtigen hierover kontakt op te ne-
men met de Zandvoortse Handelsvereni-
ging om gezamenlijk met konkrete plan-
nen te komen bij het gemeentebestuur.

BURGERLIJKE STAND
21 februaril969—27 februari 1969

Overleden: Alida Zijtsel, oud 86 jaar.

Ondertrouwd: Tom Dammann en Geer-
truida Johanna Sjerps; Wilhelmus Ferdi-
nandus Hoogstraten en Mathilde Jansje
Geertrui Jacobs.
Gehuwd: Bernard Thörig en Maria

Schaper.
Geboren buiten de gemeente: Robert,

z.v., C. G. Harms en van I. Eils.

WATERGETIJDEN



27e Haarlemse Voorjaarsbeurs
zegt het met bloemen

Vanaf donderdag 6 t.e.m. zondag 16 maart a.s. wordt in de Kenneraer
Sporthal aan de Delftlaan te Haarlem de Haarlemse Voorjaarsbeurs
— voor Haar en Hem — gehouden.

De beurs, de 27e in de reeks van beursmanifestaties, zal donderdagmor-
gen officieel worden geopend door Haarlems eerste burger, mr. O. P.

F. M. Cremers. Het zal de laatste keer zijn dat de hr. Cremers de beurs

in zijn functie als burgemeester zal openen, hij gaat dit jaar met pen-

sioen. Haarlem verwaeht een andere heer.

Haarlem wordt ook wel de bloemenstad
genoemd en bloemen nemen op deze voor-
jaarsbeurs een belangrijke plaats in.

In de recreatieruimte van de sporthal
zullen de bezoekers straks kunnen genie-
ten van de aanblik van een groot aantal
variëteiten voorjaarsbloemen en -planten.
De bloemenshow, die onder de roman-

tische benaming 'Bloemensymfonie' wordt
gepresenteerd, is ingericht door het Tuin-
centrum 'Myriantlia' in Haarlem in sa-
menwerking met de Koninklijke Maat-
schappij voor Tuinbouw en Plantkunde te

Den Haag en het Bodemkundig Onder-
zoek te Oosterbeek. Genoemde instellin-

gen zullen in woord en beeld informatie
verschaffen over bloemen- en plantenver-
zorging en tips geven inzake tuinieren en
tuinbeheer. Verder zal in een der stands
op de beurs voorlichting worden gegeven
over het gebruik van bestrijdingsmiddelen,
zowel voor de kamerplanten als de tuin.
Ook speciale compostsoorten zullen wor-
den getoond en gedemonstreerd.

Een attractie van geheel andere aard
op de voorjaarsbeurs is de zgn. ambach-
tengalerij. Hier zullen een negental am-
bachtelijke kunstenaars uit Haarlem en
omgeving werkstukken vervaardigen en
exposeren. Aan de manifestatie hebben de
volgende kunstenaars hun medewerking
toegezegd: de pottenbakker Jan Muller
uit Amsterdam, de beeldhouwer W. Jon-
ker uit Haarlem, de koperslager G. A. J.

Blokker uit Haarlem, de zilversmid Th.
de Droog uit Haarlem, de hand-kunst-
vlechtwerker W. J. van Biezen uit Sassen-
heim, de koperdrijver J. van Vlijmen uit
Heemstede, de kunst- en siersmid A. Ver-
meulen uit Haarlem, de kunstschilder J.
Ie Noble uit Haarlem en de klompenmaker
A. Wagenaar te Haarlem.

Elders op de beurs heeft nog een plaats-
je gekregen, de bloemendroogster Elly
Keyzer uit Hillegom.

Op de bovengalery van de beurshal is

een omvangrijke expositie ingericht van
handwerken. De tentoonstelling is samen-
gesteld door de Handwerkcommissie van
de Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen, afdeling Noord-Holland.
Een aantal van de dit jaar door de com-

missie bekroonde exemplaren van Noord-
hollandse huisvlijt zal de bezoeker hier
kunnen bezichtigen. Het betreft voor een
deel borduurwerk, applicatiewerk, kant-
en ajourstukjes, tafellakens, kinderkle-
ding, enz., enz. De meeste tentoongestelde

BAZAR
t.b.v. RESTAURATIEKOSTEN
HERV. PASTORIE
Van 4 t.e.m. 6 maart wordt in het Jeugd-
huis achter de hervormde kerk aan het
Kerkplein een bazar gehouden. De bazar-
gelden zijn bestemd voor de bestrijding
van de restauratiekosten van de pastorie
van de kerk.
De bazar is geopend op dinsdag 4 maart

van 2-5 uur en van 7.30 tot 10 uur; woens-
dag 5 maart van 2-5 uur met speciale
poppenkastvertoning voor de kinderen eii

donderdag 6 maart van 2-5 en van 7.30-

10 uur met 's avonds extra verloting en
rad van avontuur.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044, 3045 Politie

2262 Informatiebureau. Vreemdelingenver-
heer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeente-secretarie
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) -42212 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,Jlinko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant '„Sonnehoeck"

,

Dr. Smitstraat 5

(023)-65185 Singer Naaimachines, vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rflks-
straatweg 122, Haarlem

(023) -87487 Singer naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamond Shop, fa. Barber <fi Zn,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN 1

TER WOLBEEK BELLEN'.
(023)-88277 Telefonisch Servicebureau en

Boodschappendienst, dag en nacht.

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1

werkstukken zijn niet te koop. De makers
zijn er zo zuinig op dat ze hun creaties

slechts van tijd tot tijd willen showen.
Daar zal men zich bij neer moeten leg-

gen.

De mode — die nog op geen enkele
voorjaarsbeurs heeft ontbroken — zal dit

keer worden verzorgd door een modehuis
uit Haarlem-Noord en gepresenteerd door
vier mannequins. De hele show zal zijn

gericht op kleding voor voorjaar en zo-

mer. Er zullen tijdens de uren waarop de
show wordt gehouden circa veertig model-
len worden getoond op het gebied van
mantels, regenmantels, japonnen, deux-

pieces, costuums en „ zgn. japonjassen.
Ruime aandacht zal aan de tienermode
worden besteed.

Teken des tijds: de inzending op het ge-

bied van sport- en kampeerbenodigdheden
zal die van vorig jaar overtreffen.

Er is een grote sortering van artikelen
bijeengebracht, variërend van een eenvou-
dige éénpersoonstent tot een opvouwbare
caravan. Tevens zal een uitgebreide kol-

lektie sport- en vrijetijdskleding worden
getoond.

Verder treft men op de voorjaarsbeurs,
waaraan 92 standhouders deelnemen, weer
een keur van artikelen aan op het terrein

van de voeding- en genotmiddelen-indu-
strie, huishoudelijke apparaten, woningin-
richting, textiel, e.d.

Voor moeders met kleine kinderen die

de beurs willen bezoeken zijn twee ver-

trekken ingerichte als crèche, waar onder
deskundige leiding, tot 17 uur 's namid-
dags, de gehele dag op de kinderen wordt
gepast. Terwijl de moeders de beurs be-

zoeken worden de kleintjes met spelletjes

en versnaperingen op plezierige wijze be-

ziggehouden. Ook aan lichamelijk minder
valide beursgangers is gedacht. Voor ge-

brekkigen en zij die moeilijk ter been zijn

heeft de Algem. Ned. Invaliden Bond in-

validewagens beschikbaar gesteld. Deze
wagens treft men bij de hoofdingang van
de beurs aan en het gebruik is kosteloos.

De Haarlemse Voorjaarsbeurs is dage-
lijks geopend van 10—17 uur en van 19
tot 23 uur, behalve op donderdag 6, zon-
dag 9 en zondag 16 maart, wanneer de
beurs om 13 uur open gaat, tot 17 uur.

's Avonds gewoon van 19 tot 23 uur.

DE VOS GEREHABILITEERD
door onderzoekteam van biologen

Een image is een beeld dat men van je heeft, maar dat niet aan de

werkelijkheid beantwoord.

Dit verkondigde juffrouw Ooievaar onlangs in de Fabeltjeskrant. Als

de juffrouw gelijk heeft, zou de vos ten onrechte het image bezitten van

kippendief en avonturier.

Een team biologen van het ITBON (Insti-

tuut voor Toegepast Biologisch Onderzoek
in de Natuur) te Arnhem is die mening
inderdaad toegedaan. Het instituut is al

geruime tijd bezig met een studie van vos-
sen. Daarbij hebben zij vastgesteld waar-
uit het menu van een vos bestaat.
Welnu, de lekkere hapjes waar de nei-

ging van Lowieke de Vos tot smikkelen
en smullen naar uitgaat, bestaat niet uit
verse kippeboutjes, maar uit muizen,
mestkevers en bessen. Bij het ITBON al-

thans werd tot dusver in geen enkele vos-
semaag een kipperestje gevonden.
Zijn image als kippenrover heeft het

dier te danken aan de weinige strooptoch-
ten in het voorjaar, uitsluitend ingegeven
door de nood dat er voor de jonge vosjes
niet voldoende voedsel is.

In tegenstelling tot zijn reputatie als
avonturier i3 de vos honkvast. Hij komt
zelden verder dan vijf kilometer buiten
zijn territoir.

De aanleiding tot deze vossenstudie was
de explosie van hondsdolheid ongeveer
twee jaar geleden, die door vossen bleek
te zijn veroorzaakt. Onder auspiciën van
de Wereldgezondheidsorganisatie is hel

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek

Romans:

Bland - Het lied en de stad. 1966

Orczy - Misdaad aan de bittertafel, (det.)
1967

Queen - Een man een man, een woord een
woord, (det.) 1967

Queen - Nieuwe avonturen van E.Q. (det.)

1967

Roothaert - Onbekende dader, (det.)

Simenon - Maigret en het danseresje.
(det.) 1967

Wolf-Catz - De droomgestalte. 1954

Schaper - Sterbende Kirche. 1968

Defoe - Robinson Crusoe.

Dickens - David Copperfield.

De Balzac - Eugënie Grandet.

Fayard - Oxford et Margaret. 1951

Oniioikkelingslektuur

:

Adam - Gijn, een bundel joodse humor.
1968

Analyse van de seksuele ïeaktie van de
mens. 1968

Aristoteles; uit de moraalphilosophische
werken. 1948

Arnau - De geheimen der magie. 1968

Berge - De seksuele opvoeding van het
kind. 1908

Bibby - 4000 jaar f^lc len.' 1961

Ehrlich - Rome, tegenstander of metgezel.
1965

Gurvitch - Handboek van de sociologie.

Deel II. 1968

Halverhout - Het koelkastboekje. 1962

Informatieverwei king. 1968

Van Leent - Sociale psychologie. 1968

Lekkerkerker - Nieuwe theologie. 1968

Maurenbrerher - Het journaal van de Ta-
kebora. 1967

GESLAAGD VOOR DIPLOMA
Onze plaatsgenoot E. Stobbelaar is ge-
slaagd voor het bedrijfsdiploma proef-
drukker. Hij ontving zijn opleiding aan de
Grafische School in Amsterdam.

ITBON toen leven en gedragingen van do
vossen gaan bestuderen. Daartoe moest
een aantal van deze dieren worden gevan-
gen. Dat gebeurde door er met een paar
tekkels op uit te trekken en de vos uil

zijn hol te lokken, waarna hij in een vang-
net terecht kwam. De gevangene kreeg
daarop een zendertje om zijn nek en werd
weer losgelaten. Door middel van ontvan-
gers worden zijn gangen en gedragingen
gevolgd. Op het ogenblik lopen er op de
Veluwe vier vossen met een zendertje
rond.
Er zijn nog enkele duizenden vossen in

Nederland. Zij leven maar kort. Een vos
van vijf jaar kan men stokoud noemen.
De biologen trachten er nu achter te

komen hoe de vos zich in de diverse jaar-

getijden gedraagt en welke zijn specifieke

rol in de natuur is.

UITBOUW
VAN WELFAREWERK
IN ZANDVOORT
De afdeling Zandvoort van het Ned. Rode
Kruis heeft in een rondschrijven aan de
vrouwenverenigingen in de badplaats om
medewerking gevraagd bij de uitbouw van
het welfarewerk in de gemeente onder
langdurig zieken en lichamelijk gehandi-
capten. Bij voldoende belangstelling zal

o.l.v. mevr. S. A. Molenaar-de Wilde, leid-

ster van welfare in Zandvoort, een kursus
worden georganiseerd die ongeveer tien

weken zal duren. Na afloop van de kursus
kan aan het welfarewerk aktief worden
deelgenomen.

Teneinde de interesse te stimuleren zal

op vrijdagmiddag 14 maart a.s. — aan-
vang 14.00 uur — in de Calvijnzaal van
de Geref. kerk aan de Julianaweg een
openbare bijeenkomst worden gehouden.
Tijdens de bijeenkomst zullen enige voor-
beelden van welfarewerk worden gedemon-
streerd en worden inleidingen gehouden
door mej. M. J. Vaders, kringsecretaresse
van de kring Noord-Holland en Freule van
Verschuer, districtskursusleidster van de
welfare-opleiding in Noord-Holland.
Op de piiddag zal gelegenheid bestaan

zich voor de kursus op te geven.

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de corres-

pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-

zorgd, staan achter de naam van 't schip
vermeld.

Argentinië: m.s. 'Rio Quarto', 5-3

Australië: m.s. 'Rothenstein', 4-3

Brazilië: m.s. 'Adara', 4-3

m.s. 'Alkes', 7-3

Canada: m.s. 'Scotia', 4-3

Chili: m.s. 'Benny Skou', 4-3

Indonesië: m.s. 'Adrastus', 5-3

Tanzanië: m.s. 'Usedom', 3-3

Ned. Antillen: m.s. 'Sinon', 4-3

Nieuw-Zeeland: m.s. 'Poona', 3-3

Suriname: m.s. 'Aristotetes', 3-3

Verenigde Staten van Amerika:
m.s. 'Weser Express', 3-3

m.s. 'Atlantic Song', 6-3

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:
m.s. 'Simonskerk', 5-3

Inlichtingen betreffende de yerzendings-
data van postpakketten geven de post-

kantoren.

D
In verband met een havenstaking in Pa-
ramaribo dient rekening te worden gehou-
den met een vertraging in de verzending
van zeepoststukken voor Suriname.

'Hij heeft een handvol balpoints met
zijn monogram over de Berlijnse muur
gegooid'.

Sfxwt et* s>f*et>

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen''
Programma zaterdag 1 maart:

Zandvoortm.-J.Hercules
4. Kenn.land 4-Zandvoortm. 2

32. Zandvoortm. 3-SMS 4
39. Zandvoortm. 4-ODIN 8

Adspiranten:
63. v. Nispen a-Zandvoortm. b
97. SHS a-Zandvoortm. f

100. Zandvoortm. g-DIO a
Pupillen A:
177. Zandvoortm. a-HBC a
194. EDO b-Zandvoortm. b
201. RCH c-Zandvoortm. c
201. RCH c-Zandvoortm. c
202. Zandvoortm. d-EDO d
203. Zandvoortm. e-EDO c

Pupillen B:
230. DCO b-Zandvoortm. d
234. RCH c-Zandvoortm. e

14.30 u.

15.15 u.

16 u.

15.15 u.

14.30 u.

15.15 u.

14 u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

Hu.

11 u.

11 u.

Programma zondag 2 maart:
Zandvoortm. Ripperda
HRC 2-Zandvoortm. 2

25. EDO 4-Zandvoortm. 4
35. Kinheim 3-Zandvoortm. 5
37. ADO '20 4-Zandvoortm. 6
50. Kennemers 6-Zandvoortm. 7
60. Zandvoortm. 8-v. Nispen 3
99. Zandvoortm. 9-V1. Vogels 4

120. Zandv.m. 12-Sp.vogels 7

147. Zandvoortm 12-Sp.vogels 7

Junioren:
155. DEM a-Zandvoortm. a
174. Zandvoortm. b-Alliance a
177. Zandvoortm. c-O.G. c

180. DIOS a-Zandvoortm. d
204. Sp.vogels b-Zandvoortm. f

14.30 u.

14.30 u.

9.45 u.

9.45 u.

14.30 u.

9.45 u.

12.30 u.

9.45 u.

12.30 u.

9.45 u.

12 u.

12.30 u.

12 u.

12 u.

9.45 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 1 maart".

112. Geel Wit c—TZB b 14 u.

128. TZB c—HFC h 14 u.

Pupillen A:
182. EHS a—TZB a Hu.
Pupillen B:
231. TZB a—EDO c 11 u.

Programma zondag 2 maart:
Vriendschappelijk

:

TZB 1—De Brug 1

Competitie:
14.30 u.

87. TZB 3—EDO 8



Bekendmaking
3e burgemeester van Zandvoort maakt
jekend dat ingaande dinsdag 4 maart
gtj9 gedurende een maand voor een ieder

inzage ligt het ontwerp van het be-

stemmingsplan 'Celsiusstraat 2' betreffen-

le een terrein hoofdzakelijk omsloten door

je Celsiusstraat, Reinwardtstraat, De Lo-
cnlzstraat, de geprojecteerde randweg en

Ie Thomsonstraat.
Gedurende de termijn van de ter inzage

igMng kan een ieder schriftelijk bij de
Gemeenteraad bezwaren tegen dit ontwerp
ndienen. •.

jandvoort, 25 februari 1969

De burgemeester voornoemd,
A. KERKMAN, l.b.

* EXCLUSIEF
INDISCH RESTAURANT DJEMPOL Noordboulcvard, nabij circuit

Telefoon 2044
Maaltijden v.a. ƒ 5,

—

bezorgen wij ook aan huis! ^
OFFICIËLE MEDEDELINGEN

GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking

c direkteur van de dienst van publieke

.voiken maakt bekend dat in de periode

j
maart 1969 tot en met 30 oktober 1969

iet huisvuil zal worden opgehaald tussen

,00 en 17.00 uur.

C. H. VOGT

Woningbouwvereniging

,EENDRACHT MAAKT MACHT"
te Zandvoort

oor leden komt beschikbaar de woning

Celsiusstraat 8
huurprijs ƒ 108,50 per maand tot 1 april)

na 1 april ƒ 114,70 per maand)

Schriftelijke opgave aan de secretaris D.

"an Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22, vóór
,s. dinsdagavond 7 uur, met vermelding
an rangnummer.

VAN DENSEN'S
centrale verwarmingsbedrijf

•k AANLEG

* OMBOUW

ie ONDERHOUD

3f.
REPARATIE

ie CENTRALE VERWARMING

if AARDGAS-INSTALLATIES

)f OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

JOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummei
van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181

G. J. J. Mol, Bmmaweg 2, telefoon 5091

T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

telefoon 5600.

J. P. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499

mKZUSTER:
aterdag 1 en zondag 2 maart:
Zr. C. van Kessel, Haarlemmerstraat 9,

telefoon 5486.

lPOTHEEK:
-7 maart:
Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71
Telefoon 3073.

itlERENARTSEN Haarlem en omstreken

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon

(023) 11990.

PREDIKBEURTEN
ERVORMDE KERK, Kerkplein

ndag 2 maart:
ERDE LIJDENSZONDAG
endingszondag

er/t-:

10.30 uur: P. v.d. Vloed. <

'ijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. C. Mataheru. Viering H.
Avondmaal.

-ugdkapel:
De heer C. Spaans.

ED. PROTESTANTENBOND
ula 'Het Huis in de Duinen'

ondag 2 maart:
10.30 uur: mej. ds. M. C. Stubbe, (d.g.)

te Amsterdam.

EREFÖRMEERDE KERK
Jlianaweg 15

>ndag 2 maart:
10 uur: ds. J. de Waard. Viering H.A.

!9 uur: ds. J. de Waard, Voortzetting
viering H.A. en dankzegging.

AROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H'H. Missen op zaterdag 19.30 uur.
Zondag: 9.30 en 11.30 uur.

i de week: iedere avond 19.30 uur;
dinsdags t.m. zaterdags om 9 uur.

'Jkerk-Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

Donderdag 19.30 uur.

E*>. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 3 uur samenkomst in

"Pniël", Zuiderstraat 3.

IEUW APOSTOLISCHE KERK
Uhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3

Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

EHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

umanistisch VERBOND
°" (lag 2 maart:
9-45 uur, (Hilv. I): spreker de heer P.
N. Kruyswijk, onderw.: 'Geld en geest'.

HANAU
hoogtezonnen

's Werelds beste!!

Vraagt inlichtingen

of demonstratie!

Drogisterij-ParJumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7, telef. 2327

lO AUTO
RIJLESSEN
VOORVOORMM
4750

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

'

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

* VERVOLG- EN LOSSE LESSEN:
ƒ7.50 * FONKELNIEUWE V.W'oHf

ZANDVOORT:
Oosterparkstr. 41, tel. 3660

DE GROOTSTE COMBINATIE,
«AN AUTORIJSCHOOLHbÜDERS
IN NEDERLAND ' '

.

;,DE CENTRALE"

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-
rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

HAARDOLIE voor halve
prijs! Bij HTJBRA N.V.
Elke nieuwe cliënt krijgt

de 2e vatvulling voor hal-

ve prijs. Verdere levering
tegen grooth. prijzen. (17
cent p.1.) Kwaliteitsgaran-
tie en aflevering over ge-
ijkte meter. Zandvoort,
Haarlemmerstr. 27., telef.

5926, b.g.g. 023-67999.

Voor al uw reparaties

E. v.d. BERG
Metaal-lasbedrijf

Burgem. Beeckmanstr. 38
Telefoon 5697.

Zaterdags geopend

WOON- en WINKEL-
HUIZEN te koop gevr.,

zowel leeg, als voor beleg-
ging, verkopers betalen
geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

Net zelfst. MEISJE gevr.
v.a. 26 mrt. Hoog loon.

Hotel ZON en DUIN, Dr.
C A. Gerkestraat 155.

Tel. 2840.

PARKIETEN te koop. Zr.

Dina Brondersstraat 32.

VOOR KLASSIEKE EN
MOD.VERLICHTING

"
Schuilenbui

GROTE KÖ0CHT 5
TEL: 297^ ZANDVOORT

^Iflode du <
t*ctóóacfe 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

c

U\.

WEBER'S
SCHOONMAAKBEDRIJF

vraagt een SCHOON-
MAAKSTER voor de
avonduren.

Boerlagestr. 2, tel. 4090.

Te koop: prima KOLEN-
HAARD; DEKENKIST,
bill. prijs. Tel. 3836 of br.

ond. nr. 1705 bur. Zand'v.
Courant.

'WONINGRUIL:
Amsterdam- - Zandvoort
Aang.: 3 kam. PLAT voor-
en achterbalcon, douche,
box, omgev. Bos en Lom-
merweg. Gevr.: 4 kamer-
FLAT of vrij HUIS. Br.
ond. nr. 1702 bur. Zandv.
Courant.

Te koop: PLATEN van
The Stones, Beatles, Kinks
en vele anderen, v.a. ƒ 1,

—

Zaterdag tussen 12—16 u.,

Brederodestraat 46.

VOOR
Burgertimmerwerk

C. Stringer, Koningstr. 15,
telefoon 5879.

Ik zoek 'n prettige HULP
voor 1 ochtend per week.
Mevr. Bakker, Boerlage-
straat 15, tel. 3478.

T.o.n.: z.g.a.n., 6 BEDDEN
met toebeh. en compleet
SLAAPK. AMEUB., maho-
nie. Ir. Friedhoffplein 8,

telefoon 3015.

Weg. emigratie te koop:
OPEL Kapteyn, t.e.a.b.

Fahrenheitstr. 70, tel. 5652

TE KOOP:
2 pers. opklapbed m. om-
bouw, ev. m. 2 stoelen en
tafel, dressoir, oliehaard,
2 ledik., 2 faut. Spiegelen-
burglaan 12, Aerdenhout,
tel. (023) 42333.

WONINGRUIL:
Amsterdam-o. • Zandvoort
Aangeb. : eengezins HUIS,
ben.: huisk., keuk., bij-

keuk., 2 gr. tuinen; boven:
2 slaapk., badk., gr. over-
loop. Huur ƒ 92,45.

Gevr.: iets dergelijks, ho-
gere huur geen bezwaar.
Br. nr. 1701 bur. Zandv.
Courant.

Gevr. voor 2 dames -f 2
kinderen voor ± 4. mnd.:
WOONRUIMTE. Br. ond.
nr. 1704 bur. Zandv. Crt.

Gevr.: WERKSTER voor
een hele of enkele halve
dagen p.w. Mw. Bloemers,
Merellaan 30, Aerdenhout,
tel. (023) 40104.

WIE heeft mijn speelgoed-
aap bij Albert Heyn ge-
vonden? Het is m'n lieve-

lingsaap. Gisella Gijsman,
Burg. v. Alphenstr. 57/2/6
Telefoon 5510.

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 49
- per

Kadett - Volkswagens -

Opeis Kapitan • Rekord
Daf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2. tel. 4200 en 3652

Tc koop: TELEVISIE met
tafel, ƒ 200,-. Beatrixplanl-
soen 12.

Te koop gevr.: 2 persoons
SLAAPBANK,- i.-g.st. Br.
m. prijsopg. ond. nr. 1703
bur. Zandv. Courant.

TE KOOP
verhuurde

eengezinswoning
aan de Koninginneweg, al-

hier, bev. beneden: 2 kam.
en keuk.; boven: 2 kam.,
ruime overloop. Voor- en
achtertuintje. Mak. J. Boo-
gaard, Regcntesseweg 7,

telefoon 2210.

Gevr.: jong KEUKEN-
HULPJE, leeftijd ± 16 jr.

Paviljoen Zuid. Tel. 2444.

QUICK SERVICE
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Reparaties, poetsen en
wassen, ook op zaterdag.
Banden tot 30% korting.

BEREIK

ZflNDVOORTS

PUBLIEK
met advertenties in de

ZANDVOORTSE

COURANT

Achterweg 1

Telefoon 2135

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 20085

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

Al zou u zo een klein

stukje TV kunnen hu-

ren om te adverteren,

zou dit nog altijd ƒ 80

kosten voor een paar

seconden.

PAPIER IS ECHTER GEDULDIG ! ! ! !

De Zandvoortse Courant biedt u de ge-
legenheid om dagen-, maanden, ja zelfs

jarenlang te adverteren voor een fractie
van deze prijs. Wij kunnen u zeer lage
mm-prijzen aanbieden bij contracten van
1000 mm per jaar of meer. Van een goed
verzorgde advertentie, een wijde lezers-

kring bent u verzekerd.
Gaarne verstrekken wij u alle inlichtingen
aan ons bureau: Achterweg 1 - Tel. 2135

KO R Tl IMG
'•'?v-;^rppTALLB^- :*

STÖqiyj-GOEDEREïN

,

KERKSTRAAT-ZATJDS/OORT

Speciale
aanbiedingen!

Martell cognac
Henncssy cognac
Grand Chevalier cognac .

Eau de Vio de France ...

IMPORT WHISKY
White Label van 21,50
Canadian Club ... van 22,40
Drambuie van 24,90
Cutty Sark van 23 ,95

White Horse van 21,75
Sherry, 3 flessen
Jenever
Oude jenever
Vieux
Brandewijn
Citroen jenever
Citroen brandewijn
Bessen jenever
Kersen brandewijn
Abrikozen brandewijn ...

Peren brandewijn
Frambozen brandewijn

WIJNHANDEL

16',95

16,95
11,95

8,95

voor 15,95
voor 16,95
voor 19,50
voor 15,95
voor 17,95

11,—
p. lti

p. ltr.

p. ltr.

p. ltr.

p. ltr.

p. ltr.

8,50

8,95

8,95

8,95

8,30

6,95 ,..._„

6,95 p. ltr.

6,95 p. ltr.

6,95 p. ltr.

6,95 p. ltr.

6,95 p. ltr.

Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Wij bezorgen thuis.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd J879 - Glasverzekeringen

Makelaar

Burg Engelbertsstr. 11

Zandvoort

Tel. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

Komt U ook VRIJDAGAVOND
in Café-Restaurant

,De Kousepael'

mosselen eten?
O.a. gekookte, gebak-
ken, a la Maison mos-
selen, enz.

Uitnemende keuken.

Vriendelijke attente
bediening.

C. G. Eluijs Jr, Haltestr. 25 tel. 2567

Iedere vrijdag verse aanvoer!

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Kamerbreed-
tapijt

meubeistoii ering

't Inferieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565



Elke tijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
ZEESTRAAT 44-
TELEFOON2254

Voor al uw SCHILDER- en
BBHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 15079.

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Sckildersbednjj

C« J« P AAr
Burg. Beeckmanslraat
Telefoon 4755,

33

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg-Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem
Telefoon (023) 10117.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Opeis en V.W., all-risks

verzekerd.

Van Kessel

voor pianostemmen
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem. Tel. 21036.

Schilders-

bedrijf

Telefoon 2638

Aangeb.: laatste restanten
TAPIJTTEGELS met 30%
korting. Laatste gehaakte
SPREIEN wit ƒ 23,-, groen
en blauw ƒ 24,75.

MATRASSEN, nog enkele
stuks van ƒ 24,50.

Nog enkele mach. Smyrna
KLEEDJES en LOPERS.
Wij gaan door m. 15% kor-
ting op TAPIJTTEGELS,
alle VLOERBEDEKKIN-
GEN, GORDIJNEN, BED-
DEN, enz. Vinkenstr. 30,

telefoon 5383.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

in 1 uur gereed

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)

15634 - Haarlem

X

GEVRAAGD
zo mogelijk met ingang van 1 april a.s.:

vrl- adm. kracht
Goede type-vaardigheid vereist.

Sollicitaties:

Automobielbedrijf Davids N.V.
Burg. Engelbertsstraat 19-21 - Tel. 4641

X

^oróetterle

'.CiLÖOfi. teejcince

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zahdvoorf Tel. 4492

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
levert

ZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
FLAGSTONES
PADTEGELS
GRINTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4-996

^S^> Mary Borst
Gediplomeerd

schoonheids-

specialiste

Gezichtsbehandeling,
hchaamsmassage

en manicure

BREDERODESTRAAT 134
Telefoon 3328

Oolc 's avonds
en zaterdags geopend.

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld .

.

ook 's nachts
Kent u de nachtkluis van de Raiffeisenbank a!?-

Na sluitingstijd van de bank kunt u uw geld in

de nachtkluis deponeren, waarin het veilig

bewaard wordt.
iAt ,„ ,^

Uw dagontvangsten zijn dan beveiligd tegen
brand, diefstal of verlies. Een rustig gevoelt

Wilt u inlichtingen, kom dan eens praten.

GROTE KROCHT 34-36 — TELEFOON 4105

Als je vrij bent
in je keuze,

kies je

de nutsspaarbank
voor de ontvangst van je salaris

Je profiteert van de gemakkelijke en kosteloze service En door de hoge
rente die berekend wordt volgens dagelijkse methode verdien je nog wat

extra's ook.

m. » v Je kunt het salaris op meer dan één rekening laten overschrijven. Als je

«H-4'"^ een spaargirorekening neemt, wordt het helemaal gemakkelijk. Je hoeft
1

!| de deur niet meer uit De geldzaken doe ]e thuis af rekeningen betalen,

huur, abonnementen, enz Van elke wijziging in het saldo krijg Je bericht.

Voor kontant geld kun je dicht bij huls in een modern kantoor terecht, over-

I dag en vrijdagsavonds Als je gegarandeerde cheques vraagt is dat kon-

1 tante geld trouwens bijna overbodig.
* Ik kan de Nutsspaarbank aanbevelen Het Is een vertrouwde Instelling die

een strikte geheimhouding In acht neemt Ga eens een kantoor binnen Er

is er zeker een in de buurt, want er zijn 42 plaatsen in Haarlem en omge-
- ving waar u terecht kunt.

Nutsspaarbank
Een van da Bondsspaarbanken, moderne gezlnsbanken voor alle ZandVOOll Grote Krocht SS

geldzaken. Aangesloten bij de Nederlandse Spaarbankbond, met meer '
,

dan 2£00 vestigingen overal In Nederland»

Standplaatsen Rijdende Bijkantoren:

FLEMINGSTRAAT (hoek Pasteurstraat), dinsdag en vrijdag van 9— 10 uur

HET HUIS IN DE DUINEN donderdag van 3—4.15 uur

^ePï^rOn

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. CL A. GERKESTRAAT 40 id.

ZANDVOORT Tde&anSGOS

100% financiering mogelijk

m
9
m
m
m

BURGER!
HALTESTRAAT 3

EXTRA VOORDELIG:
_ 500 gram

3j magere RUNDLAPPEN

II

500 gr. KALFSLAPPEN

500 gr. HAMLAPPEN .

IS 500 gr. HACHé-VLEES* 1

m

3,98
3,98
4,25
2,25

500 gr. ROSBIEF

500 gram
VARKENSFRIKANDO ..

100 gr. BIEFSTUK

500 gr. KLAPRIB

4 PAKJES
MARGARINE

IS 79 cent

150 gram
PEKELVLEES

89 cent

100 gr. rauwe
RUNDER LEVER

37 cent

100 gram HAM en

100 gr. BOTERH.WORST

samen

m
•
m

4,88 |
1,20 ft

2,98 3
SI

1,09

DINSDAG
750 gram

pracht LAPPEN

m
m
m
is

?
fol
1= per 150 gram

ra veel voordeliger!!

3.78

WOENSDAG
500 gram heerlijk * *n
VLEESGEHAKT 1'*

3 slavinken 0,98

3 hamburgers 0,98

3 frikandellen 0,98

DONDERDAG
250 gram * AO
BIEF-TARTAAR Ij^ö

250 gram n fiqRAUWE LEVER "s "

1 kilo doorregen __
RUNDLAPPEN «>j«*ö

Onze heerlijke, goedvei zorgde
VLEESWAREN

IS

1

150 gram
gebraden rosbief 1,49

150 gram
gebraden fnkando 1,49

150 gr. achterham . . . 1,49

150 gram
gebraden gehakt 0,69

150 gram
saks smeerworst . . . 0,69

150 gram
cervelaatworst 0,94

150 gr. osseworst 0,94

150 gram
boeren metworst 0,94

150 gram
Hongaarse MIX 0,94

150 gram
gelardeerde lever 0,99

150 gr. leverkaas 0,74

150 gr. berliner 0,94

150 gram
boterhamworst 0,71

150 gr. paté 0,94

ONS GROTE |
SUKSES: g

kleine worstjes in sterieldarm Jg
blijven m uw koelkast heel

J5J
lang vers! >2

Hausmacher
Leverworst

Theeworst

Gek. toorst

Salcs

89 et.
PER STUK
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Redaktie en

administratie:

Achterweg 1

Telefoon 2135

Postbus 23

Advertentieprijs:

15 et per mm-hoogte

ZANDYODRTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar
Per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,

—

Losse exemplaren 20 cent

Schutters lieten verstek gaan

Krappe 1-0 zege van Zandvoortmeeuwen
op Ripperda uit Haarlem

De in de afgelopen weken in sneeuw en ijs vastgelopen voetbalcompeti-

tie van de amateurs is eergisteren vrijwel overal hervat. Het eerste elf-

tal van Zandvoortmeeuwen ontving op eigen terrein de spelers van de

Haarlemse club Ripperda en hield aan de ontmoeting een kleine 1—
zege over. Naar schatting werd de wedstrijd door circa 800 toeschou-

wers bijgewoond. De meeste bezoekers op tribune en rond het veld had-

den zich warmpjes ingepakt. Want ondanks het zonnetje was de tempe-

ratuur zondagmiddag aan de lage kant.

De voorhoede van de thuisclub verdreef
de kou door zich warm te lopen op het
doel van de gasten. De snelle start van de
geel-blauwen bezorgde keeper Cupee han-
den vol werk, maar dat bracht de bekwa-
me en ervaren oud-GVAV-er geen ogen-
blik van zijn stuk. Cupee verstond zijn

taak en stopte de meest onmogelijke bal-

len, waarna hij ze vèr het veld inschoot.

Na ongeveer 10 minuten spelen werd
het duidelijk dat Zandvoortmeeuwen geen
kans zag het hoge aanvalstempo vol te

houden. De frequentie van. de aanvallen
verminderde zienderogen en zij namen te-

vens aan intensiteit af. Ripperda zag en
greep de kans het initiatief van de gast-
heren over te nemen en begon de kracht
van de Zandvoortse defensie te beproeven.
Deze doorstond de doorbraakpogingen
glansrijk en gaf de gasten geen enkele ge-
legenheid een voor doelman Molenaar ge-
vaarlijke situatie te scheppen.
Zandvoortmeeuwen probeerde in de

laatste fase voor het ingaan van de rust
Ripperda de wind uit de zeilen te nemen,
maar het elan en de vaart uit de begin-
periode was er helemaal uit. De aanval-
len op het doel van de gasten misten sou-

* plesse en werden houterig en stijf uitge-

Doorloper

PUZZEL JSTO. 72
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FAMILIEBERICHTEN

Heden ging zacht en kalm van ons
heen onzo lieve vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

WILLEM JACOBS
in de gezegende ouderdom van
9-1 jaar.

Uit aller naam:
Amsterdam: J, A. Roos-Jaeobs

Z.indvooit, 3 maait 19G9
Gahtlunshofjc 26

Do teraardebestelling- zal plaats

vinden donderdag 6 maart om 13.30

uur op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

Vertrek van Gasthuishofje 26 om-
streeks 13.00 uur.

Gelegenheid tot bezoek 's avoncls

van 19.00 uur tol 20.00 uur.

K.J.C. „NOORD"
De clubcompetitie van de maand februari

is geëindigd in een zege voor de heer A.
Schaap met 19536 pnt. Tweede werd de
hr. H. Siekman met 1S861 pnt,; derde me-
vrouw Luiten met 18855 pnt, en vierde

mevr. v. Zomeren met 18485 pnt.

K.J.C. „ZANDVOORT"
De stand in hel door KJC Zandvoort ge-

organiseerde Paastournooi voor clubleden

luidt als volgt: 1. J. Koper; 2. J. Pater-

notte; 3. E. Koper en 4. J. de Nobel.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044, 3045 Politie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeente-secretarie
2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023J-42212 Garage Flintérman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven „Rmko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Scliouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Bestaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023) -65185 Singer Naaimachines, vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023) -87487 Singer naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamond Shop, fa. Barber & Zn,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN T

TER WOLBEEK BELLENt
(023) -88277 Telefonisch Servicebureau en

Boodschappendienst, dag en nacht.

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1

OPENING-
op donderdag 6 maart a.s.

Slagerij VAN DIJK
v/h CEBR. KREIJGER

Stationsstraat 12 Zandvoort

1e KWALITEIT RUND- KALFS- EN VARKENSVLEES

TER KENNISMAKING
Bij aankoop van tenminste ƒ 5,—

GRATIS Gelderse rookworst plm. 250 gram
(eigen fabrikaat)

TEVENS BIEDEN WIJ U
500 gram schouderkarbonade ƒ 2,98

500 gram doorregen varkenslappen ƒ 2,08

VOOR DE BOTERHAM
100 gram pekelvlees

100 gram gekookte lever

SPECIAAL AANBEVOLEN
100 gram filet American ƒ 0,90

J

ƒ 1,28

f
VOORJAARSBEURS^

voor Haar en Hem

op de

HAARLEMSE

De Beurs is geopend metvoorjaarsbloemen
en shows en 5 nieuwe attrakties.

Benut onderstaande Waardebon en haal

Uw kaartje bij Uw voor-verkoopadres.
Dan behoeft U niet te wachten en kunt U

zo doorlopen.
Lees de Beurscourant, die bij U thuis bezorgd is!

VOORVERKOOP:
Zandvoortse Courant, Achterweg 1, Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad, Kerkstraat 28 en Zeestraat 57 rood,

Zandvoort.

r

WAARDEB
Als tegemoetkoming In Uw reiskosten naar Haarlem bieden wij U.deze reduktiebon aan.
Bij overlegging hiervan aan Uw voorverkoopadres of aan de kassa's van de Haarlemse

Voorjaarsbeurs ontvangt U een toegangsbewijs van f 2,50 voor f 1 ,50.
Deze reduktie van f 1,- geldt uitsluitend voor volwassenen.

HAARLEMSE VOORJAARSBEURS
voor Haar en Hem.

6 t/m 16 maart - Sporthal - Delftlaan • Haarlem

3t Heek Sandra., <2n ben tj. 'jaar
}
mijn pappie

naefÜL mamrr*& en rrtij in ae steek galaten

.

Ds er soms Jemorici e/fe ooor mij oen nieuue

pappie uU xjjn f /77omm»e en Ü* «ruüera LL cacyat

danAtoar wj'n. U moj ooJ» een braerhp cf

ausje üoop mij m^ehrenaen.

LL.kunL met ons Aenn«mo/con uio;

Bemiddelingsbureau P. v. Nieuwenhoven
Postfach 1466 — 424 Emmerlch — W. Deutschland

^lJWSpiciAAL7AAIC^^
"O,

UW SPECIAALZAAK
^

(voor het seizoen) liefst met liet vak be-
kend.

Voor ons filiaal Zandvoort vragen wij:

a. verkoopster
(voor het seizoen)
kend.

b. beschaafde jongedame
om als verkoopster te worden opgeleid.

Zomer- en wintervakantie. Met eventuele
gemaakte vakantieafspraken wordt reke-
ning gehouden. - 5-daagse werkweek.

Sollicitaties gaarne:

GROTE KROCHT 30-32 — TEL. 266e

CORODEX N.V.
VRAAGT:

a. personeel voor ploegendienst

b. vrouwelijk of mannelijk

personeel voor dagdienst

C

Dr. J. REURINK
Praktijk hervat

VAKANTIEVERBLIJF
gevr. v. gezin 4 pers. voor
juli, aug., sept., okt. Ge-
meubil. appartement, flat

of huis. Br. met prijsopg.

ond. nr. 1801 bur. Zandv.
Courant.

VERLOREN:
portemonnaie m. prent,
zwaar gedupeerd. Inhoud
ƒ 35,-. Teg;. bel. ter. te bez.

Vondellaan 6.

WERKSTER gevr., 1 ocht.

in de week. Mw. v.d. Staak
Mr. Troelstrastraat 3.

Te huur gevr. v.d. maand
juli v. 4 pers.: gemeubil.
WOONRUIMTE. Familie
Wildbret, Westerstr. 252/2
A'dam, tel. (020) 237415.

Te! koop weg. overcompl.:
elektr. FORNUIS, i.z.g.st.

Wallig, Stationsplein 9.

Hotel Meiershof AFWAS-
HULP gevr.; tev. KAM.-
MEISJE/SERVEERSTER.
Burg. Engelbertsstr. 68-70.

Jongeman zoekt v. perm.
gemeubil. KAMER, liefst

m. kookgel.h. Br. m. prijs-

opg. ond. nr. 1802 bureau
Zandv. Courant.

HAARDOLIE voor halve
prijs! Bij HUBRA N.V.
Elke nieuwe cliënt- krijgt

de 2e vatvulling voor hal-

ve prijs. Verdere levering
tegen gröoth. prijzen. (17

cent p,l.) Kwaliteitsgaran-
tie en aflevering over ge-
ijkte meter. Zandvoort,
Haarlemmerstr. 27., telef.

5926, b.g.g. 023-67999.

T.o.n.: z.g.a.n., 6 BEDDEN
met toebeh. en compleet
SLAAPK. AMEUB., maho-
nie. Ir. Friedhoffplein 8,

telefoon 3015.

OPEL CABRIOLET 1956,

nw. banden, nw. accu, mo-
tor geen olie gebruik, in

prima staat, prijs billijk.

Telefoon 5697.

Gevr.: gemeub. WONING
of FLAT, moet groot zijn.

Br. nr. 1803 bur. Zandv.
Courant.

HUIS te koop, leeg te

aanv., ƒ 36.000,-; en groot
HUIS, prijs in overleg.
Mak. K. C. van den Broek,
Brederodestraat 25.

Gevraagd:
3CHOONMAKER( STER)
v. clubhuis 'Duintjesveld'

op zaterdagmorgen. Julia-

naweg 18, tel. 2308 na 18

uur.

Sport en spel

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
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UITGEVER: IJS DE JONG. GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Redaktie en adm.: Achterweg 1
Advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;
per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

Losse exemplaren 20 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Poslbus 23, telefoon 2135.

B. en w. in pré-advies inzake huisartsen-adres:

!

Geestelijke gezondheidszorg

geeft in Zandvooxt geen reden tot bezorgdheid

In de gemeenteraadsvergadering van 28 januari j.1. besloten mevrouw
en de heren op voorstel van het college van b. en w. een aan de volks-

vertegenwoordiging gericht adres van de gezamenlijke Zandvoortse

huisartsen, inzake de geestelijke volksgezondheid in de gemeente, voor

pré-advies in handen te stellen van burgemeester en wethouders. Het
dagelijks bestuur van de badplaats heeft dit advies inmiddels opgesteld

en uitgebracht aan de leden van de raad.

Naar de mening van de artsen is er

tengevolge van de recente aansluiting van
Zandvoort bij de stichting voor geestelij-

ke volksgezondheid in Noord-Holland te

Alkmaar een ernstig luchtledig ontstaan
in de voorzieningen t.b.v. de geestelijke

gezondheidszorg in de gemeente. In hun
brief aan de raad wezen zij op het
ontbreken van een sociaal-psychiater, een
kinder-psychiater en op . het door hen ge-
constateerde feit dat eerder genoemde
stichting niet over een eigen medisch op-

voedkundig bureau — kortweg MOB ge-

naamd — beschikt. De artsen noemden in

hun schrijven de huidige situatie op me-
dische gronden ontoelaatbaar en drongen
er op aan met spoed de nodige maatrege-
len te treffen om in deze lacunes te

voorzien.

In hun antwoord aan de raad schrijven

b. en w. dat sinds 1 januari van dit jaar

door Zandvoort, Bloemendaal en Heem-
stede van de diensten van de stichting

voor geestelijke volksgezondheid in Noord-
Holland en de stichting voor school- en
beroepskeuze in de provincie gebruik
wordt gemaakt. Eerstgenoemde stichting

heeft t.b.v. de drie gemeenten een full-

time sociaal-psychiatrisch verpleegster in
' dienst, die haar taak verricht in het ge-

zondheidshuis te Heemstede. Daarnaast
kan binnen de kantooruren een beroep
worden gedaan op het centrale kantoor
te Alkmaar.

Het college schrijft dat de stichting nog
niet beschikt over een sociaal-psychiater
voor" de drie gemeenten, maar dat er

plannen worden uitgewerkt om hierin te

voorzien. Deze plannen behoeven echter
nog de goedkeuring van het ministerie
van Sociale Zaken en Volksgezondheid. In-

middels besloot het stichtingsbestuur op
8 januari j.1. de mogelijkheid open te stel-

len voor een maandelijks spreekuur, dat
bedoeld is voor psychiatrische en kinder-
psychiatrische gevallen. Het eerste spreek-
uur, schrijven b. en w., is in februari j.1.

gehouden. Het college vervolgt zijn pré-

advies met er op te wijzen dat reeds twee
psychologen werden aangetrokken voor
de scholen in de eerder genoemde gemeen-
ten en dat er met de hoofden van de scho-
len de nodige kontakten zijn gelegd.

B. en w. delen mee dat er voorlopig nog
geen eigen medisch opvoedkundig bureau
door de stichting zal worden opgericht.
Zij, die van een dergelijk bureau gebruik
wensen te maken, kunnen worden verwe-
zen naar het te Velsen gevestigde bureau
van de stichting en naar Iwee in Haarlem
gevestigde medisch opvoedkundige bu-
reaus. Met de besturen van de laatste

twee worden momenteel door de stichting
besprekingen gevoerd over de behandeling
van de cliënten uit de kringgemeen-
ten en de kosten van de behandeling die

door de stichting moeten worden vergoed

Volgens het college kon tot nu toe aan
de verzoeken om hulp van de Zandvoortse
ingezetenen onmiddellijk gevolg worden
gegeven en konden de tot dusverre inge-

komen aanvragen om bemiddeling -voor
opname van een patiënt in een psychia-
trische inrichting op volkomen bevredigen-
de wijze worden afgedaan.

Een beginnende dienstverlening heeft
vanzelfsprekend een aanlooptijd nodig,
waarin moeilijkheden kunnen voorkomen,
schrijven b. en w. aan de raadsleden.
Deze bestaan volgens het college alleen

uit huisvestingsmoeilijkheden. Er mag
echter op worden gerekend, 'dat deze van
korte aard zullen zijn. Naar de mening
van b. en w. mag niet uit het oog worden
verloren, dat bij dienstverlening op dit ter-

rein op verschillende wijze te werk kan
worden gegaan. Zo stelt de stichting per
eenheid van bevolkingsgrootte normatief
-meer tijd beschikbaar voor het werk van
de verpleegster dan voor dat van de psy-
chiater.

Volgens het college werd over de gang
van zaken tot dusver nooit enig kritisch
geluid' gehoord. Voor moeilijkheden be-

hoeft naar de mening van b. en w. dan
ook niet te worden gevreesd.

Zij achten daarom geen termen aan-
wezig om op dit moment stappen te gaan
ondernemen. Het college stelt aan het slot

van zijn pré-advies de afgevaardig-
den voor dit aan de adressanten te be-
richten.

Huisvuil in plastic

Wanneer de raad er meer akkoord gaat,
zal ook in Zandvoort het gebruik van plas-
tic zakken bij het ophalen en transporte-
ren van huisvuil worden ingevoerd.

B. en w. zijn van mening dat deze me-
thode — die de laatste tijd in een aantal

NOTTEN
Haltestraat 59

BABY-BRASSEIRES
KINDERKLEDING

gemeenten, o.a. in Haarlem, is ingevoerd— een aantal voordelen heeft boven de
thans gebruikelijke.

Voor de gebruikers en vuilnisophalers,
schrijft het college, biedt het gebruik van
de plastic zak het voordeel van het ge-
ringe gewicht t.o.v. de vuilnisemmer. Een
ander voordeel is een meer efficiënte en
snelle wijze van afvoer van het vuil, het-
geen een daling van de kosten van de
reinigingsdienst tot gevolg zal hebben.

Technisch kan het transporteren van 't

huisvuil in plastic zakken worden opgelost
door een geringe wijziging van de rol-

trommels van de vuilniswagens. Hiermee
zal een bedrag- van circa ƒ 4.000,— ge-
moeid zijn, aldus het college.

De plastic zakken zullen, in navolging
van de gemeente Haarlem, via de melk-
handel aan het publiek worden verkocht
tegen een prijs van ƒ 2,35 per 20 zakken.
Bij een gebruik van 2 zakken per week
betekent dit voor de gebruikers een uil-

gaaf van ƒ 12,50 per jaar.

De invoering van de nieuwe methode bij

de vuilophaaldienst zal vooralsnog niet

verplicht worden gesteld. Elke gebruiker
van plastic zakken zal een emmer moeten
blijven gebruiken om er de te vullen plas-

tic zak in op te bergen.

B. en w. delen de raad mee dat zowel
de verordening op het ophalen van het
huisvuil als- die op de heffing van reini-

gingsrechten aan de nieuwe situatie die-

nen te worden aangepast.
Weliswaar ligt het niet in de bedoeling
het huidige tarief ad. ƒ 18,— per emmer
per jaar te wijzigen, schrijven b. en w.,

maar de omschrijving 'per emmer' dient
te worden gewijzigd in 'per bergingseen-
heid', waaronder dan zowel een emmer als

een plastic zak is te verstaan.

Het college verzoekt de raad met de
wijziging in de verordening in te stem-
men en een krediet van 4.000 gulden voor
de technische voorziening van de rol-

trommels ter beschikking te stellen.

Afbouw openbare toiletten

Het college verzoekt de raadsleden een
krediet van ƒ 34.500,— te verlenen voor
de afbouw en inrichting van een aantal
openbare toiletten in de bovenste bouw-
laag" van het complex ondergrondse gara-
ges van de n.v. Bouwes Exploitatie Maat-
schappij aan de boulevard.
Volgens een bepaling in de betreffende

erfpachtsakte geschiedt de ruwbouw van
de- toiletten op kosten van bovengenoemde
exploitatiemij, maar komen afwerking, in-

richting, onderhoud en exploitatie voor re-

kening van de gemeente Zandvoort.

De kosten van afbouw en inrichting
kunnen volgens een mededeling in de toe-

lichting bij het voorstel, niet worden be-
streden uit het krediet van ƒ 1.159.300,

—

dat door de raad zeven jaar geleden voor
de aanleg van de openbare werken in het
boulevardprojekt beschikbaar werd ge-
steld.

Verlaging kampeerleges gevraagd

De in Amsterdam zetelende Federatie van
Kampeerverenigingen te Zandvoort, die de
belangen behartigt van de kampeerders
aan het noorderstrand, heeft het college
schriftelijk verzocht de jongste verhoging
van de kampeerleges ongedaan te maken.
Naar de mening van de federatie is de
trapsgewijze verhoging van de tarieven
gedurende de laatste jaren percentagege-
wijze aanzienlijk geweest.
Volgens b. en w. is dit inderdaad het ge-

val, maar zij zijn tevens van oordeel dat
het thans verschuldigde nominale bedrag
van de leges ad. ƒ 37,50 per maand voor
een tenthuisje aan het strand (inclusief

omzetbelasting) bezwaarlijk als een ex-
horbitant hoog bedrag kan worden aan-
gemerkt. Het gemeentebestuur is van me-
ning dat eerder het tegendeel het geval is.

B. en w. stellen de raad dan ook voor af-

wijzend op het verzoekschrift van de fede-
ratie te reageren.

Muziekschool wenst extra-subsidie

Het bestuur van de Stichting Volksmu-
ziekschool voor Haarlem en Omstreken
heeft voor de onder zijn beheer staande
Volksmuziekschool Zandvoort om een ex-

tra subsidie uit de gemeentekas verzocht.

B. en w. stellen de raad voor aan dit ver-
zoek te voldoen en aan de stichting voor
de cursus 1968-'69 een extra bijdrage van
maximaal ƒ 3.150,— te verlenen.

In hun toelichting bij het voorstel her-
inneren b. en w. de afgevaardigden er aan
dat het volksmuziekonderrlcht in Zand-
voort vanaf, de start in 1959 een gemeen-
telijk subsidie ontvangt. In de begroting
voor 1968 en die voor 1959 werd hiervoor
een bedrag van ƒ 10.000,— uitgetrokken.
Volgens een brief van de stichting aan

het gemeentebestuur is dit bedrag echter
niet toereikend de sterk gestegen onkos-
ten, o.a. In verband met het op peil bren-
gen van de salarissen, welke op andere
muziekscholen in de omgeving worden ge-

noten, op te vangen. Er valt niet aan te

ontkomen, aldus het bestuur, dat ook nu
weer met de algemene stijging der lonen
moet worden meegegaan, teneinde het
'wegzuigen' van het onderwijzend perso-
neel te voorkomen.

Een verhoging van de lesgelden zou
een oplossing kunnen bieden voor de be-

narde financiële situatie, maar blijkt een
nadelig effect te hebben op het leerlingen-

bestand. Bij de jongste verhoging van de
lesgelden aan het begin van het nu lopen-
de cursusjaar viel reeds een teruggang in

het aantal leerlingen te constateren, zo-

dat bij een verdere opvoering van het les-

geld het aantal leerlingen tot beneden de
huidige bezetting van 160 cursisten zal

dalen.

Dit moet, in verband met het belang
van de school voor de opgroeiende jeugd,
worden voorkomen, schrijven b. en w. aan
de raadsleden.
De voorgestelde extra-subsidie zal ver-

der worden aangewend voor de aankoop
van een tweedehands piano, ter vervan-
ging van een piano die in zodanige staat
verkeert, dat er geen verantwoord mu-
ziekonderwijs op kan worden gegeven.

AGENDA
voor de openbare vergadering van de
Zandvoortse gemeenteraad op dinsdag 11
maart a.s. om 20.00 uur in het gemeente-
huis.

1. Notulen van de vergadering van
28 januari 1969.

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen.
4. Pré-advies inzake het bezwaarschrift

van J. H. J. Boon tegen een geweiger-
de ontheffing van de Winkel- en Be-
drijvenverordening 1961.

5. Pré-advies inzake een brief van de Fe-
deratie van Kampeerverenigingen hou-
dende het verzoek tot verlaging kam-
peerleges op het strandtentenkamp.

6. Onbewoonbaarverklaring van het pand
Haarlemmerstraat 3.

7. Pré-advies inzake een adres van de
huisartsen m.b.t. de geestelijke ge-
zondheidszorg.

8. Krediet voor het maken van openbare
toiletten in het boulevardcentrum.

9. Vaststelling begrotingswijzigingen.
10. Aankoop van een perceel in het sane-

ringsgebied.
11. Subsidie volksmuziekschool cursus

1968-'69.

12. Regeling bevoegdheden raad en bur-
gemeester en wethouders terzake wet
voortgezet onderwijs, etc.

13. Aanvraag ex art. 72 l.o.-wet 1920 voor
de Julianasehool.

14. Vervanging rupswactor met laad-

schop.
15. Gebruik van plastic zakken voor het

opbergen en ophalen van huisvuil.

16. Voeren van een rechtsgeding.

17. Huurverhoging per 1 mei 1968
18. Aanvulling voorschriften bestem-

mingsplan Kennemerweg.
19. Wijziging verordening op de sluitings-

tijden voor winkels, etc. gedurende
het seizoen e.a.

20. Rondvraag.

Dr. H. Flolet:

Aan pluriforme geloofsbeleving

moet een ruime kans voor ontplooiing worden gegeven

Op uitnodiging van de 'Lokale Raad van Kerken te Zandvoort' sprak

de studiesecretaris van de St. Willibrordusvereniging, dr. H. Fiolet, af-

gelopen vrijdag in het verenigingsgebouw 'De Krocht' over de gezags-

en geloofscrisis waarin katholiek Nederland zich momenteel bevindt.

De gisting onder de r.k. geestelijken en leken kon spreker niet los zien

van wat hij noemde — 'De opdracht van de r.k. kerk in Nederland om
ten bate van de gehele kerkgemeenschap een integratie van reformato-

rische waarden te verwezenlijken'. Dit gestelde doel zal evenwel onbe-

reikbaar blijven als de kerken der reformatie hieraan niet daadwerke-

lijk meewerken. Daarom houdt de huidige ontwikkeling binnen de r.k.

kerk een uitdaging in aan deze kerken, aldus dr. Fiolet.

Voor een aandachtig gehoor van katho-
lieken en protestanten ging spreker nader
in op de historische achtergrond waarte-
gen het huidige gebeuren in de Neder-
landse r.k. kerk zich afspeelt. Want zon-
der kennis te nemen van de ontwikkeling
in het verleden zou de huidige beweging
in de kerk een vreemd en onbegrijpelijk

schimmenspel lijken.

De rooms-katholieke kerk heeft in hel
verleden gefaald, zei spieker, door een
kritische en openhartige bezinning op hel
geloofsleven, de kerkstructuur en de tra-

ditie bij voorbaat af te wijzen en te brand-
merken als rebellie tegen het gevestigde
kerkgezag. Deze intolerante en kille hou-
ding tegenover meningen en ideeën, die

afweken van de officiële leer der kerk,
heeft de kerk in een volslagen isolement
gedreven en de emancipatie van de katho-
lieken eeuwenlang gestagneerd.

Maar ook het falen van de reformatie
heeft bijgedragen tot de verstarring in de
r.k. kerk. Door zich op te splitsen in een
aantal zelfstandige kerken met een eigen
geloofsbelijdenis en kerkorde, waarvoor
de r.k. kerk ongetwijfeld medeverant-
woordelijk is, is zij ontrouw geworden
aan de oorspronkelijke roeping der refor-

matie: het inspireren tot een onafgebro-
ken dialoog tussen vertegenwoordigers en
aanhangers van de verschillende stromin-
gen in het geloofsleven.

Het tragische gevolg hiervan is geweest
dat de r.k. kerk en de kerken der reforma-
tie gedurende vele eeuwen als onbeweeg-
lijke en elkaar wantrouwende blokken te-

genover elkaar hebben gestaan. Iedere
kerk niet haar eigen geloofswaarheid • en
— verkondiging, waaraan niet getornd
mocht worden. De katholieken hadden
geen deel aan de reformatie en de refor-

matie had zichzelf in een keurslijf, soms

Electrisch zeevissen
kan belangrijke bijdrage leveren aan oplossing voedseltekort

De Amerikaanse geleerde Frank E.

Elliott, die verbonden is aan de Ge-

neral Electric Company te New
York, meent dat elektrische zeevis-

serij de oplossing zou kunnen bete-

kenen voor de voedseltekorten in de

wereld.

Hij zei in een bijeenkomst te Brigh-

ton van een duizendtal afgevaardig-

den uit 14 landen, dat de huidige

visserijmethoden binnen enkele ja-

ren verouderd zijn.

Proefnemingen met elektriciteit zijn de
laatste tijd bemoedigend geweest en al

wat thans nodig is voor ruimer toepassing'

is een meer technische benadering van de
zaak.
Omdat de helft van de wereldbevolking

ondervoed is en verwacht wordt, dat die

bevolking omstreeks het jaar 2000 ver-

dubbeld zal zijn, moeten de volken probe-
ren in de zee een belangrijker bron van
voedsel te vinden.

,

Elliott stelt zich voor, dat een vissers-

boot van de toekomst zonder netten in zee
zal steken maar met elektrische pulsatie-

apparatuur, die de vis op zal zoeken en
de gewenste soorten en maten rechtstreeks
naar het ruim van het schip zal leiden,

BURGERLIJKE STAND
28 februari 1969—6 maart 1969

Geboren: Edwin Antonie, z.v. A. H.
Meijer en V. W. C. Kaldewaaij.

Overleden: Willem Jacobs, oud 94 jaar,

gehuwd geweest met J. A. de Kivit.

Ondertrouwd: Robert Hendrik Chris-
tiaan Swart en Yvonne Zonneveld; Hen-
drik van Koningsbruggen en Engeline
Wardenier; Edmund Schmeink en Wilhel-

mina Gijtenbeek.
Gehuwd. Henk van der Meulen en Yvon-

ne Helena Alida Lannoye; Franciseus Ber-
nardus Harman en Adriana Cornelia Veld-
wisch.
Geboren buiten de gemeente: Pieter, z.v.

P. Hoogvorst en J. W. Ruiter; Joost, z.v.

P. B. J. Verburg en L. Quist.
Overleden buiten de gemeente: Gerrit

Henri Warning, oud 64 jaar, gehuwd met
T. de Berg.

waarin schoepen en pompen ze zullen bin-

nenhalen. Alle sorteren met de hand zal

overbodig worden.
Er moet nog wetenschappelijk onder-

zoek worden verricht om vast te stellen,

welke stroomsterkte voor elke soort vis

nodig is, maar in deze richting zijn al be-

langrijke vorderingen gemaakt.
Experimenten hebben aangetoond dat

vissen op drie manieren op elektrische

stroom reageren.
Zwakke impulsen veroorzaken angst,

sterke hypnotiseren de vis en maken dat
ze naar de cathode zwemmen. De derde
reaktie, op hevige impulsen, is dood of

verdoving.
Alle drie zullen in de toekomst bij de

visserij toepassing kunnen vinden.
De afschrikimpulsen kunnen roofvissen

verjagen van goede visgronden of jonge
riviervis uit de buurt van hydro-elektri-
sche turbines houden. Hypnotiserende im-
pulsen kunnen goede vangsten verzekeren
en de zware impulsen kunnen in combina-
tie met treilnetten de vis het ontsnappen
beletten.

Elliott zei dat elektrische gedode vis

van betere kwaliteit is en langer bewaard
kan worden dan vis, die is gevangen na
een langdurige strijd.

De huidige stand van het elektrisch vis-

sen heeft bewezen, dat het mogelijk is, of-

schoon hel nog lang niet zijn definitieve

vorm heeft gekregen, zei Elliott.

DOLFINARIUM
BEVOLKT MET
ZES DOLFIJNEN
Aan de afwerking van het dolfinarium in

het Bouwescomplex aan de kop van de
Zeestraat wordt hard gewerkt om tijdig

gereed te zijn voor de officiële opening,
op zaterdag 5 april a.s. Sinds gistermor-
gen zwemmen er zes vanuit Florida per
vliegtuig aangevoerde dolfijnen in het
grote basin.
De dieren, die donderdagmorgen op

Schiphol arriveerden, werden met drie
vrachtwagens naar het dolfinarium over-
gebracht. Na hun aankomst werden de
dolfijnen eerst gevaccineerd om mogelijke
besmetting te voorkomen. Vervolgens
werden ze stuk voor stuk, hangend in een
soort brancard, naar hun element ge-

bracht: het zeewater. Dit was tevoren op
de vereiste temperatuur gebracht. Over
ruim drie weken zullen de flippers hun
kunsten aan het publiek gaan tonen.

niet minder strak dan dat van de r.k.

kerk, geperst.

Aan dit proces hebben de kerken een
zware tol moeten betalen. Onderling
raakten zij steeds meer van elkaar ver-

vreemd en voor enkele jaren kon men er
aan wanhopen of zij elkaar nog eens zou-
den ontdekken, herkennen en misschien
waarderen.

Nu door de Nederlandse rooms-katho-
lieken het startsein van de vernieuwing is

gegeven en de verstarring in het denkpa-
troon van de kerk op allerlei manieren
wordt aangetast en doorbroken, mogen
zij van hun reformatorische mede-christe-
nen verwachten, _dat deze hun bastions
verlaten om samen met de r.k. gelovigen
de reformatie nieuw leven in te blazen.

Prof. Fiolet ziet dit als de grote taak van
de oecumene in zijn huidige vorm.

Hij sprak in dit verband over de pluri-

forme kerk, waarin de soms hemelsbreed
van elkaar verschillende gedachten en op-
vattingen over de geloofsverkondiging —
en beleving zo volledig mogelijk tot hun
recht en ontplooiing kunnen komen. De
kerk moet weer worden, voor zichzelf en
de wereld, tot een boeiend avontuur en
daarbij durven uitdagen tot experimen-
ten.

De inleiding van dr. Fiolet werd gevolgd
door een levendige discussie tussen spre-
ker en verscheidene aanwezigen m de
zaal van het verenigingsgebouw. Eén van
de toehoorders vroeg dr. Fiolet konkreet
te willen aangeven op welke punten de
kerken een antwoord moeten geven.

In zijn antwoord op de vraag noemde
spreker het vinden van structuren, waar-
binnen de dialoog kan plaatsvinden, van
essentieel belang voor het op gang komen
van het gesprek. Dr. Fiolet dacht hierbij

aan de mogelijkheid en de noodzaak, dat
kerkeraden en parochiaraden niet verga-
deren zonder de aanwezigheid van andere
kerken. Uiteraard ook op provinciaal en
landelijk niveau.

Verder zou er zoveel mogelijk ruimte
moeten worden gegeven aan de pluriforme
beleving van het geloof, vond dr. Fiolet.

Uitgaande van de eenheid der kerk, moet
het mogelijk blijven, dat er een prote-
stantse en katholieke beleving van het' ge-

loof is. Hierdoor kunnen de verschillende
opvattingen aan waarde en betekenis win-
nen.

Dr. Fiolet waarschuwde er zijn gehoor

voor dat de gezamenlijke kerken zich

dienen te hoeden voor interkerkelijke

gettho-vorming. Ook de ene kerk van Je-

zus Christus mag zich nooit in een isole-

ment begeven. Het is immers niet om de

kerk, maar om de wereld begonnen. De
kerk zal de ontmoeting met de samenle-

ving welbewust moeten zoeken en niet uit

de weg gaan.

Na de beantwoording van de vragen
werd de bijeenkomst, gehouden in het ka-
der van het winterprogramma van de sa-

menwerkende kerken in Zandvoort, ge-
sloten, i

voor
' FIETSEN

, , BROMMERS

VER5TEEGE
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'De nationale snipperdag viel dit jaar op
5 maart'



Mensen en zaken
Aan Bartje

Leuk, dat je zondag j.1. even bij me was.
Ik las 't dinsdag in onze krant, want ik

heb 't niet gemerkt. Maar dat neem je

mij natuurlijk niet kwalijk, dacht ik. De
toestand en zo nietwaar?
Dat van die vogelkop had je niet moe-

ten zeggen. Ik ben 't met je eens, dat je

geen licht bent op het gebied van per-

soonsbeschrijvingen. Je kunt natuurlijk al-

tijd nog bijleren. Jij bent jong genoeg.
Toch gek, dat ik je helemaal niet ge-

zien heb, hoewel ik je op je woord moet
geloven dat je er was. Wel herinner ik me
een afschuwelijke droom gehad te hebben,
een gedrocht met een soort sater-kop be-

dreigde me en ik weet ook nog dat ik ev

helemaal niet tegen op kon. Ik liet 't dus
maar over me komen en 't kon me eigen-

lijk niets meer schelen.

Dal van het wandelen, fietsen en paard-
rijden komt wel in orde, denk ik. Een fiets

heb ik al, maar het paard zal wel een
probleem wolden. Ik heb 't in het verleden
wel eens gedaan, maar ik vond 't altijd

vervolend te ontdekken dat die dieren

geen terugtraprem hebben. Maar goed,

voor alles komt een oplossing.

Ja, natuurlijk, ik heb Ajax-Benfica ge-

zien. Geweldig, hè? En hoe vond je Her-
man Kuiphof? Wat die man een kijk op
hot spel heeft. Als je je ogen dicht deed
—

• en dat gebeurde me af en toe nog wel
eens — icon je horen waar de bal was en
hoe er werd gespeeld. Herman laat je al-

tijd meeleven met z'n angsten, z'n twijfels

en z'n enorme optimisme tegen het einde

als Ajax met 2— voor staat. De scheids-

rechter vind-ie altijd matig of slecht als

Ajax nog niet zó erg uit do voeten kan,
maar als de buit tenslotte is binnenge-
haald, is alles weer koek en ei. Een bijzon-

der menselijk trekje was er in z'n hijgen-

de notitie van die poeier die Torres op het

doel van Bals gaf: 'Wel ver naast, maai'
je schrikt toch even, hè?
Je hoorde 'm denken: 'Gut, 't zal me

toch niet gebeuren dat ik een doelpunt
voor Benfica moet releveren?!
En dan na alle gewichtige momenten

die herhalingen in slow-motion. Dat vond
ik het einde. Die Franse TV-technici zijn

gek op slow-motion. Hebben ze in de poli-

tiek ook wel een beetje.

Toen om kwart over zes de hele wed-
strijd nog een keer! 't Kon niet op. Maar
toen heb ik wat liggen sluimeren, omdat
't me allemaal een beetje te veel werd.

's Avonds na helf elf nóg weer eens al-

les over Ajax-Benfica. Met Herman en de
hele Ajax-familie in het hotel te Parijs.

Wéér een herhaling van alle herhalingen,
zodat men, welgeteld, Ajax woensdag on-
geveer vierentwintig keer heeft zien doel-

punten, plus alle galmende lach-uithalen
van Herman.
Alleen met die Ajax-club had Herman

't niet best. Nou was 't ook wel een beetje

raar. Zitten ze daar allemaal, spelers,

vrouwen en verdere aanhang rond Jaap
van Praag, de een met nog een begrafenis-
achtiger gezicht dan de ander. Jaap zat
zelfs heel zorgelijk te kijken. En Herman
maar ronddarren met z'n microfoon, ser-

viel en attent van de een naar de ander.
En bijna niemand wilde wat zeggen. Hè,
toe nou, dacht ik, laat Herman nou niet

voor joker staan met z'n clubliefde. Bals
maakte het helemaal mooi. Die durfde niet

zeggen of Rimus frtichels de jongens in de
mystieke ogenblikken tussen de eigenlijke
wedstrijd en de verlenging iets had ge-
zegd. En wat?

"'s Een geheim wapen? vroeg Herman.
^ Bals glimlachte toegeeflijk en gebaarde
later naar een medespeler, waar Hermaiï
neergestreken was: Niets zeggen!
Ik vond 't nogal geheimzinnig. Je gaat

nou onwillekeurig aan doping denken.
Herman had 't niet meer en hij leek vol-

gens mij op een boer, die handenwringend
langs zijn door hagel geteisterde sla-bed-
den loopt.

Later kikkerde de stemming een beetje
op, toen er een gesprek tussen Mr. van
Tiel (van de Tweede Kamer, weet u wel?)
en Jaap van Praag werd gearrangeerd.
De twee schavuiten hadden het over strip-

tease en ze vonden het kennelijk spijtig

dat ze er niet bij waren geweest, ofschoon
hun wederzijdse verontschuldigingen (met
de monkelende lachjes!) toch ook weer te

denken gaven. Verder bleef het hele club-

je star en stijf op de stoelen zitten, Her-
man hief het glas en had 't duidelijk op-

gegeven. De gezichten stonden wat ver-
schrikt, met een uitdrukking van: 'Alle-

machtig, wat hebben we gedaan... en wat
nu? Volgens mij heeft Ajax het point
of no return hereikt.

Zo, got^de vriend, Bartje. Heb jij 't ook
zo aangevoeld? Kom gerust nog eens aan.
Ik zal zorgen dat ik wakker ben. Maar
doe me een plezier, zeg: Asjeblieft geen
wansmakelijke grapjes op dokters. Je zal

ze nog eens een keer nodig hebben.
Doe tante Agaat mijn hartelijke groeten
en bedank do schat al vast voor de cake,
die ze zeker voor me gaat bakken!

MOMUS

Ook voor

gramofoonplaten
Tnaar-
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Radio PEETERS ÏOV
Passage 11 — Telefoon 5458

'De vliegende non' komt niet meer op de
t.v. De pauselijke pro-nnniius in Den Haag
vreest een aanraking met een ander he-

mellichaam.'

KLAVERJASSEN VOOR
MUZIEKINSTRUMENTEN
De klaverjasclub 'Zandvoort' organiseert
op vrijdag 1<1 maart a.s. in alle zalen van
het Gemeenschapshuis een zgn. koppel-
wedstrijd, waai van de opbrengst zal wor-
den bestemd voor de aankoop van muziek-
instrumenten voor de Zandvoortso Muziek-
kapel. Aan de instrumenten bestaat in

verband met de toeloop van jonge leden
dringend behoefte. Voor het tournooi kan
men zich opgeven bij de secretaris van
KJC 'Zandvoort', de heer J. Nijs, Helmers-
straat 27. Men kan zich hedenavond ook
laten inschrijven tussen 7—9 uur in het
Gemeenschapshuis, of zaterdag tussen 3-5

uur in het clubhuis van KJC 'Zandvoort',
Gasthuisplein 30. Hier kan men zich ook
telefonisch aanmelden onder no. 4038. Op
genoemde adressen worden tevens alle ge-
wenste inlichtingen verschaft.

HUISVROUW IN EGYPTE
'Een Ncdei landse huisvrouw in Egypte' is

de titel van een voordracht die mevr. 't

HoiT-Wielders op uitnodiging van de Ned.
Ver. van Huisvrouwen zal houden. De bij-

eenkomst is vastgesteld op dinsdag 31
maart a.s. in het Gemeenschapshuis. Aan-
vang 3 4 uur.

REIS LANGS
ONTWIKKELINGSPROJECTEN
Op maandag 24 maart a.s. belegt de

Doopsgezinde Kring en de Ned. Protestan-
ten Bond een gezamenlijke bijeenkomst in

hot Gemeenschapshuis. Op de bijeenkomst
zal het echtpaar Kuin een inleiding hou-
den over zijn reis langs een groot aantal
in uitvoering zijnde ontwikkelings- en 'sti-

muleringsprojekten van de Wereldraad
van Kerken in Italië, Tunesië, Algerije,

Griekenland en Israël. De inleiding zal

worden geïllustreerd met de vertoning van
kleurendia's.

WATERGETIJDEN



• Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
ZEESTRAAT 44-
TELEFOON2254 *

FAMILIEBERICHTEN

Bij deze willen wij allen bedanken voor

de vele bloemen, fruit en cadeaux, gekre-

gen bij ons 50-jarig huwelijk.

A. Koper en echtgenote

Zandvoort, maart 3969
1 lobbemastraat 4

Voor de vele bewijzen van belangstelling,

ondervonden bij ons 35-jarig huwelijks-

feest, zeggen wij U — mede namens de
kinderen — hartelijk dank.

P. VISSER
N. VISSER-KEUR

Zandvoort, maart 1969
Agnetastraat 1

Geen geld of goederen af te geven aan
mevr. VAN LOON-VAN NIE

Bilderdijkstraat 1]

daar door mij niets wordt betaald.

J. VAN LOON

Woningbouwvereniging

„EENDRACHT MAAKT MACHT"
te Zandvoort

Voor leden komt beschikbaar de woning

Burg. Beeckmanstraat 23
(huurprijs ƒ 76,65 per maand)

Schriftelijke opgave vóór a.s. dinsdag-
avond 7 uur bij de secretaris D. van Dijk,

Dr. C. A. Gerkestraat 22, met vermelding
van rangnummer.

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, geheel onverwacht, voorzien
van het H. Oliesel, onze innig ge-

liefde Moeder, Behuwd- en Groot-
moeder

Geertruida van der Paardt
Weduwe van Jan Evert Bosman

in de leeftijd van 64 jaar.

Groningen:
R. R. Thomson
D. G. J. H. Thomson-Bosman

Zandvoort:
M. W. A. Draijer
W. A. Draijer-Bosman

Poortugaal:
S. P. Bosman
M. G. M. Bosman-de Martino
kleinkinderen en familieleden

Zandvoort, 6 maart 1969
Paradijsweg 12

De Eucharistievieringen hebben
plaats op zondag 9 maart a.s. om
20 uur de avondmis en maandag 10
maart a.s. de Uitvaartdienst, om 10
uur v.m. in de Parochiekerk St.

Agatha te Zandvoort, waarna de be-

grafenis in het familiegraf op het

R.K. kerkhof, aldaar.
De overledene is opgebaard in de
rouwkamer van de kerk.

Liever geen bezoek aan huis

TOT IN
DE PUNTJES
VERZORGD

EEN PERFECT
QESTOQMD COSTUUM

(mlta gabracht on gahaaldl

nu aiachca f 4.^"

KEBKSTBAAT-ZANDVDOBT

Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11

Zandvoort

Tel. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

Speciale
aanbiedingen!

Martell cognac 16,95

'Hennessy cognac 16,95

Grand Chevalier cognac 11,95

Martell V.S.O.P. van 25,95 voor 19,50

Eau de Vie de France 8,95

IMPORT WHISKY
Grant's van 21,75 voor 16,95

White Label van 21,50 voor 15,95

Canadian Club ... van 22,40 voor 16,95

Drambuie van 24,90 voor 19,50
Cutty Sark van 21,95 voor 15,95

White Horse van 21,75 voor 17,95

Sherry, 3 flessen 11,

—

Jenever 8,50 p. lti

Oude jenever 8,95 p.ltr.

Vieux 8,95 p.ltr.

Brandewijn 8,95 p.ltr.

Citroen jenever 8,30 p.ltr.

Citroen brandewijn 6,95 p.ltr.

Bessen jenever 6,95 p.ltr.

Kersen brandewijn 6,95 p.ltr.

Abrikozen brandewijn... 6,95 p.ltr.

Peren brandewijn 6,95 p.ltr.

Frambozen brandewijn 6,95 p. ltr.

Advocaat 5,50

Vodka 8,95

Gin 8,95

Rum 8,95

Whisky 8,95

FRANSE LIKEUREN:
Marie Brizard .. van 19,85 voor 13,85

WIJNHANDEL

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Wij bezorgen thuis.

Wie komt met
bod op

Haarlemmerstraat

Zandvoort
royaal

vrijstaand huis
gr. tuin, dubb. houten
gar.; aut. oliesl., cv.

Ind,: 3 gr. kam,, serre;

gr. woonkeuk., kitche-

nette; kelder; badkam.,
5 a 6 slaapk., douche.
Vraagprijs ƒ 65.000,—.

BOD GEVRAAGD
Makelaarskantoor

Fa. J. D. Wildebcer
Zandvoorterweg 86,

Aerdenhout.
Telefoon 023-48000.

Ruim 40 jaar

kijk op huizen!

lO AUTO
RIJLESSEN

* VERVOLG- EN LOSSE LESSEN:

f7.50 * FONKELNIEUWE V.Wü*

ZANDVOORT:
Oosterparkstr. 41, tel. 3660

DEGROOTSTE COMBINATIE•...

VAN AUTORIJSCHOOLHÓÜDERS
IN' NEDERLAND -y

,m CENTRALE"

Assurantie kantoor

E. JONGSMA & ZOON
Oranjestraat 2-12, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

Van Kessei

Voor pianoreparatie

Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem. Tel. 21036

HONDEN
DESKUNDIG plukken,

knippen, scheren.

Ruim 11 jaar in Zandvoort
gevestigd.

MEVR. R. SCHRAM
Mr. Troelstrastraat 7

Telefoon 4999
('s Avonds na 6 uur)

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 15079.

«

DUIDELIJKHEID
IN DE RENTE

Als de Nutsspaarbank een percentage noemt krijgt u dat

over elke volle dag dat uwtegoed bij de Nutsspaarbankstaat.

Vandaag gestort, morgen rente.

Vandaag opgenomen, rente tot en met gisteren.

Van een hoog percentage blijft weinig over als er veel rente-

loze dagen zijn. Bij de Nutsspaarbank zijn er geen renteloze

dagen, dat is duidelijke taal.

D§ze methode geldt voor alle spaarbank-
boekjes en alle rekeningen, dus ook voor
SPAARGIRO

Laat ook uw pensioen of salaris daarom uitbetalen via de

NUTSSPAARBANK
GROTE KROCHT 38—TELEFOON 3039—ZANDVOORT

DAGELIJKS GEOPEND van 9—1 en van 2—5 uur

BOVENDIEN ELKE VRIJDAGAVOND TOT 7 UUR

HAARLEMSE VOORJAARSBEURS, stand nr. 106, met de werkende bijen!

elektrotechnisch
installatiebedrijf

van der pol
BLOEMENDSALSEWEG 275

TELEFOON 023-6 014 2

OVERVEEN

'^^réjzttèhic'

CLIÓOH \cj.cince.:

';; J'da^r slaagt UI;

Kostverloi-eristraat 49
Zandvoort Tel. 4492:

VAMOR-RÏJSCKOOL
P. C. Laarman
NIC. v.d. LAANSTRAAT 5 rood

HAARLEM — TEL. (023) 13434

Voor al uw rijbewijzen

Gemeente Zandvoort

Burgemeester en wethouders zijn voor-
nemens over te gaan tot

verpachting van het

openbaar toiietgebouw
aan de Louis Davidsstraat.

De voorwaarden voor de verpachting lig-

gen ter inzage op de afdeling algemene
zaken ter gemeentesecretarie.

Schriftelijke aanbiedingen vóór 20 maart
a.s.

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-
rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRIN
Ook voor vrachtwagens!
TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg-Wilson
Erk. gcdipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
levert

ZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
FLAGSTONES
PADTEGELS
GRINTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4S9B

Wie wil de jongste zijn
op ons klein gezellig

kantoor nabij

STATION
HEEMSTEDE-

AERDENH0UT
Moet kunnen typen,

accuraat zijn en een op-
geruimd karakter heb-
ben. Wie belt ons onder
tel. no. 41613 voor een

afspraak ?

Gevraagd op klein kan-
toor voor eenvoudig

doch afwisselend en in-

teressant

ADMINISTRATIEF-
WERK

manl. of vrouwelijke

boekhouder
kunnende typen. Liefst
in bezit van rijbewijs.

Brieven, liefst m. opga-
ven van verlangd sala-

ris, ond. nr. 1904 bur.
Zandv. Courant.

QUICK SERVICE
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Reparaties, poetsen en
wassen, ook op zaterdag.
Banden lot 30% korting.

Autoverhuur D. F. Pieiers
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens -

Opeis Kapitan Rekord
Oaf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

PEDICURE
Med. gcdipl.

G. Sluijter-Helderman

Kostverlorenstr. 31

Telefoon 3163

Bel 5697
PER 1 APRIL kunnen nog
div. rep. aangenomen wor-
den.

E. v.d. BERG
Reparatie werkplaats:

Burgem. Beeckmanstr. 38
Telefoon 5697.

Zaterdags geopend

v^SSgj?» Mary Borst
Gediplomeerd

schoonheids-

specialiste

Gezichtsbehandeling,
lichaamsmassage

en manicure

BREDERODESTRAAT 134
Telefoon 3328

Ook 's avonds
en zaterdags geopend.

Te koop
aangeboden aan ingezetenen:

woonhuis
De Wittstraat 7
Bev.: 7 kamers, 2 keukens, 3 w.c.'s, zol-

der, eventueel in tweeën te bewonen.
Leeg te aanvaarden, inlichtingen:

J. H. KONING
Haltestraat 62 - Telefoon 4020 en 2957

September met vakantie???
SPANJE, Vinaroz (tussen Barcelona en Valen-
cia) ideaal vakantie-oord met bijzonder goed
klimaat. Ruime, goed gemeubileerde bungalow
aangeboden, 30 m. van het strand. Magnifiek
uitzicht over zee. Prijs maand september ƒ 500,-,

oktober ƒ 400,- per maand. Deze maanden zijn

de mooiste van de gehele zomer. Telefoon 5809
Zandvoort.

ABONNEERT U
oo de

ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg 1 - Telefoon S1SS

HAARDOLIE voor halve
prijs! Bij HUBRA N.V.
Elke nieuwe cliënt krijgt
de 2e vatvulling voor hal-
ve prijs. Verdere levering
tegen grooth. prijzen. (17
cent p.1.) Kwaliteitsgaran-
tie en aflevering over ge-
ijkte meter. Zandvoort,
Haarlemmerstr. 27., telef.

5926, b.g.g. 023-67999.

Gevraagd:

hulp

in de huishouding
voor de ochtenduren in

gezin van 2 personen te
Aerdenhout, nabij bus-

halte 80.

tel. 40656

Wij kunnen

weer werk aannemen!

Heeft u stof in huis?
De stoffeerder komt bij u
aan huis stofferen, alle

soorten stoelen en bank-
stellen. Tel. (020) 129808.

Nog 4 weken
dan is het Pasen
Tijd om eens naar iets

nieuws uit te kijken
Wij brengen U een bijzonder mooie sortering in
COSTUUMS van 79,— tot 249,—

SPORTCOLBERTS en BLAZERS
van 49,— tot 98,

—

PANTALONS , van 29,— tot 56,—

REGENJASSEN en DEMI'S
van 79,— tot 139,

—

Een zeer uitgebreide kollektie OVERHEMDEN,
WEEKENDERS, PULLOVERS, PUL POLO'S
en TRUIEN.

Loop eens bij ons naar binnen, het ver-

plicht U tot niets.

I
«Saö^t-f-
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE** HEREHM.EDIHB

KERKSTR.20 • TEL:3136

Vacature gemeentepolitie Zandvoort

Voor een vrouwelijke kracht bestaat de gelegen-
heid gedurende de zomermaanden te worden
aangesteld als

ASSISTENTE
bij de politie Zandvoort

tegen een bruto maandsalaris van ƒ 464,—

.

Betrokkene zal worden belast met het toezicht
op de kinderen die op hel strand verdwaald zijn
en tijdelijk op de politiepost worden onderge-
bracht.

De aanstelling geschiedt voor do Pinksterdagen,
de zondagen, woensdag- en zaterdagmiddagen
in de maand juni en op alle dagen in de maan-
den juli en augustus.

Sollicitaties — gericht ann de burgemeester van
Zandvoort — dienen te worden gezonden aan de
hoofdinspecteur van gemeentepolitie te Zand-
voort.



* 't Enige echt-Indische Restaurant

in geheel Kennemerland DJEMPOL Noordboulevard, nabij circuit

Telefoon 2044
Nasi- en Bami-schotels v.a. ƒ 5,-

bezorgen wij ook aan huis!

Vakantie

Spanje-Portugal-Marokko
Bijzondere dia-avond verzorgd door WIM DUSSEL,

onder de titel

OleeS Si-si! Koesj-Koesj!

Gemeenschapshuis, woensdag 12 maart 1969, 20 uur, ƒ 1,25

naw., afd. Zandvoort.

Mevrouw

verlangt U ook zo

naar het voorjaar?

HALTE 40 heeft er reeds rekening mee

gehouden en voor U een sublieme Voor-

jaarskollektie samengesteld.

Voor 29,75 heeft U reeds

een beeldig deux pieces!

IALTE40
Haltestraat 40 telefoon 2087

4C
ÏY[ode du ^Paóóacje 9

voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Kamerbreed-
tapijt

meubelstoiiering

't Interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

ELLEN VAN BREEMEN
Pedicure

Komt na afspraak bij U thuis !

Stationsplein 21 Telefoon 3297

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit

van Bakker van der Werft
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Komt U ook VRIJDAGAVOND
in Café-Restaurant

,De Kousepael'

mosselen eten?
O.a. gekookte, gebak-
ken, a la Maison mos-
selen, enz.

Uitnemende keuken.

Vriendelijke attente

„DcKou.cpacr bediening.

C. G. Bluijs Jr, Haltestr. 25, tel. 2567

ledere vrijdag verse aanvoer!

Goedkoop vakwerk
SCHILDERSBEDRIJF

1LV, P. RIJNIERSE
10961

ZIJLWEG 13, OVERVEEN — TELEFOON 023
15084

iflPVhrOi*

tJOtovM

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming*

Dr. CL A. GERKESTTRAAT 40 ld.

ZANDVOORT TdefixmS603

100% financiering mogelijk.
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I ji£NT% Slagerij
|

BURGER!
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HALTESTRAAT 3

500 gr. ROSBIEF .., 4,
f

j

500 gram
VARKENSFRIKANDO ... 4,
500 gram
pracht RUNDLAPPEN .... 2,
500 gram _
doorregen RUNDLAPPEN 2,

88
88

98

48

100 gram
malse BIEFSTUK

500 gr. HAMLAPPEN .

500 gr. KALFSLAPPEN
500 gram
fijne RIBLAPPEN
500 gr. BIEFLAPPEN ..

1,20
4,25
3,98

3,79
3,98

4 PAKJES
MARGARINE

79 cent

100 gram
rauwe LEVER

37 cent

300 gram
POULET
voor de soep

1.35

WBERBND-REKLAME:
100 gram HAM en
100 gr. Haagse LEVER-
WORST, samen 1,09

500 gram
HACHÉ-VLEES

2,25

500 gram
LAMSLAPPEN

2,10

500 gram
OSSESTAART

1,78

500 gr. LAMS-
KARBONADE

2,25

150 gr. gebraden
GEHAKT

0,69

DINSDAG
750 gram

pracht LAPPEN

3.78

WOENSDAG
500 gram heerlijk i aq
VLEESGEHAKT 1 J

40

3 slavinken 0.98

3 hamburgers 0,98
3 frikandellen 0,98

DONDERDAG
250 gram

,, -

BIEP-TARTAAR 1,48
250 gram n RQRAUWE LEVER ü>

0!'

1 kilo doorregen _
RUNDLAPPEN 3,98

m
m
m
m
m
m

150 gram
gebraden rosbief 1,49

150 gram
gebraden frikando 1,49

150 gr. achterham 1,49

150 gram '

saks smeerworst 0,69

150 gram
cervelaatworst ...: 0,94

150 gr. osseworst 0,94

150 gram
boeren metworst 0,94

150 gram
Hongaarse MIX 0,89

150 gram
gelardeerde lever 0,99

150 gr. leverkaas 0,74

150 gr. berliner 0,94

150 gram
boterhamworst 0,74

150 gr. paté 0,94

Voor uw poes

en hond

Hazt, koprlees,

uier, pens; enz.

i
®
m
m
m
m
%
m
m
m
m
m

m
ii

m
m
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VAN DENSEN'S
centrale verwarmingsbedrijf

fr AANLEG

* OMBO,UW

% ONDERHOUD

>f.
REPARATIE

fc CENTRALE VERWARMING

% AARDGAS-INSTALLATIES

>f OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEP. 2972
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%wij kennen al uwvragen (en alle antwoorden daarop. . . .)

Al die problemen zijn in de meeste gevallen helemaal geen probleem, omdat wij door onze ervaring bijna altijd direct?

wel weten welk antwoord bij welke vraag hoort. Profiteer dus van onze ervaring en' vraag maar: financierings-

problemen? Wij kennen de oplossingen... Hoe en wat in

welke ruimte? Wij geven u.'t antwoord en zonodig een

(gratis) bouwtekening.Vragen over de befaamde Rosé-keuken? 150 opbouw-eleménten geven even zovele ant-

woorden. Montage? Doen we zelf en is derhalve helemaal geen probleem.Ons bedrijf is uit de bouw voort-

gekomen -en slechts (één van onze aktiviteiten op bouw-'

en installatiegebied. Kortom: heeft u vragen? Het keuken'

informatie, centrum is geopend van 9 -12 uur en' van 1.30-

5.30 uur, ook des zaterdags. # geen parkeerprobleem.

keukeninstallatiebedrijf zandvoort"
informatiecentrum voor moderne keukens /. Paradijsweg 11a. Zandvoort, tel. 02507-2361

aTa rose
Vkeuken

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

Ca Ja P JnLA Jr
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

GERDA, 43 jaar, uit ar-
beiderstand, zou gaarne
haar leven inhoud willen
geven, zoekt daarom ken-
nismaking met degelijke
Hollandse man. Liefst een
arbeider met een vast be-

roep, hij mag weduwnaar
zijn en ook kinderen heb-
ben.
U kunt met haar kennism,
via 't Duits-Ned. bemidde-
lingsbur. P. van Nieuwen-
hoven, 424 Emmerich,
Postfach 1466, W.-Duits-
land.

WANDA, 48 jaar, met lief

dochtertje van 15 jaar.

Eenv. vrouw, doch m. veel
interesse voor het mooie
wat het leven biedt. Zou
gaarne kennism. met een
weduwnaar met kinderen,
wel moet hij vast werk
hebben en een goede vader
zijn voor haar dochter.
U kunt met haar kennism.
via 't Duits-Ned. bemiddc-
lingsbur. P. van Nieuwen-
hoven, 424 Emmerich,
Postfach 1466, W.-Duits-
land.

JOSEPHINE, 47 jr, schuld-
loos gescheiden, m. kind
van 8 jaar, zou gaarne in

kontakt komen met een
degelijke man, zij stelt

trouw op de eerste plaats
en een goed hart boven
rijkdom.
U kunt met haar kennism.
via 't Duits-Ned. bemidde-
lingsbur. P. van Nieuwen-
hoven, 424 Emmerich,
Postfach 1466, W.-Duits-
land.

NELLY, 58 jaar, uit boe-
renstand, zou gaarne ken-
nismaken m. een degelijke
boer of veehouder, hij mag
wel weduwnaar met kin-
aeten zijn, doch niet ge-
scheiden.
U kupt met haar kennism.
via 't Duits-Ned. bemidde-
lingsbur. P. van Nieuwen-
hoven, 424 Emmerich,
Postfach 1466, W.-Duits-
land.

HELGA, ongeh. vrouw v.

40 jr., boekhoudster in de
zaak van haar broer, wil
gaarne de beslommeringen
van het huishouden ener
weduwnaar met kinderen
op zich nemen.
U kunt met haar kennism.
via 't Duits-Ned. bemidde-
lingsbur. -P. van Nieuwen-
hoven, 424 Emmerich,
Postfach 1466, W.-Duits-
land.

SYLVIA, een charm. lang-
benige verschijning van 34

jaar, weduwe, zou gaarne
kennism. met een man,
werkzaam in een bouwon-
derneming of iets derge-
lijks.

U kunt met haar kennism.
via 't Duits-Ned. bemidde-
lingsbur. P. van Nieuwen-
hoven, 424 Emmerich,
Postfach 1466, W.-Duits-
land.

WOON- en WINKEL-
HTJIZEN te koop gevr.,

zowel leeg, als voor beleg-
ging, verkopers betalen
geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA\
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

Aangeb.: laatste restanten
TAPIJTTEGELS met 3094
korting. Laatste gehaakte
SPREIEN wit ƒ23,-, groen
en blauw ƒ 24,75.

MATRASSEN, nog enkele
stuks van ƒ 24,50.

Nog enkele mach. Smyrna
KLEEDJES en LOPERS.
Wij gaan door m. 15% kor-

ting op TAPIJTTEGELS,
alle VLOERBEDEKKIN-
GEN, GORDIJNEN, BED-
DEN, enz. Vmkenstr. 30,

telefoon 5383.

Schilders-

bedrijf

U.C.v. (fty
Telefoon 2638

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Opeis en V.W., all-risks

verzekerd.

Wasautomaten
HOGE inruil oude ws*
machine. Betaling in over
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt
hoek Jansstraat, Haarlem
Telefoon (023) 10117.
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DYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG. GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

RedaKtie en adm.: Achterweg 1

Advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;
per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

Losse exemplaren 20 cent.

Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Postbus 23, telefoon 2135.

Na zes weken rustpauze
komt de raad hedenavond in vergadering bijeen

i

Na een rustpauze van anderhalve maand komt de Zandvoortse volks-

vertegenwoordiging hedenavond bijeen voor de afwerking van een

twintig punten tellende agenda. Over een aantal onderwerpen die aan de

orde komen hebhen wij onze lezers reeds in het nummer van afgelopen

vrijdag uitvoerig geïnformeerd. Hier volgen nog een vijftal punten waar-

over de afgevaardigden na kort of lang beraad een beslissing zullen

nemen.

Beswaar tegen voorschriften
plan 'Kennemerweg'

B. en w. stellen de raad voor een wijzi-

ging van de voorschriften behorende bij

't bestemmingsplen. 'Kennemerweg' (bouw
van acht bungalows in het duingebied
tussen Kennemerweg en Herman Heijer-

mansweg) vast te stellen. Dit in verband
met een besluit van de Kroon goedkeuring
te onthouden aan enkele onderdelen van
de bij het bestemmingsplan behorende
voorschriften. O.a. wees de Kroon de be-
voegdheid van het dagelijks bestuur van
de gemeente af om, zonder tussenkomst
van de raad, in bepaalde gevallen af te

wijken van de eerder vastgestelde bepa-
lingen. B. en w. schrijven dat in het ont-

werp van wijziging de bedoelde voor-
schriften zijn aangevuld met inachtne-

ming met de koninklijke beslissingen.

Tegen het ontwerp — dat gedurende
vier weken ter inzage heeft gelegen —
heeft de stichting 'Bescherming Duinland-
schap' in een adres aan de raad bezwaar
gemaakt. Het stichtingsbestuur wijst er
in zijn request op dat de woorden 'naai

het oordeel van burgemeester en wethou-
ders' volgens de uitspraak van de Kroon
afbreuk doen aan de bevoegdheid van de
gemeenteraad, ingevolge art.' 20 van de
wet op de Ruimtelijke Ordening, waar-
door tevens voor belanghebbenden de be-

tekenis van het hun door genoemde wet
toegekende beroepsrecht te zeer wordt be-

perkt.
Dat dit gedeelte van de voorschriften— in strijd met de wet op de Ruimtelijke

Ordening — ongewijzigd is gebleven, • acht
de stichting voldoende reden om de
rechtsgeldigheid van het , voorstel te be-

twisten. Het bestuur verzoekt de raad
goedkeuring aan 't ontwerp te onthouden.

B.' en w. zijn het met het standpunt van
de stichting niet eens. Zij stellen zich op
het standpunt dat door het besluit van de
Kroon de gewraakte zinsnede krachteloos

is geworden, zodat de voorschriften in ko-

mende gevallen uitsluitend gehanteerd
kunnen worden zoals de Kroon voor ogen
staat. Het college stelt de raad voor het
adres van 'Duinlandschap' ongegrond te

verklaren en de voorschriften conform het
ontwerp te bekrachtigen.

Rechtsgeding over vermakelijkheidsbelas-
ting 'Saturne'

Tussen de curator van de N.V. Exploita-

tie-maatschappij Pasco en de gemeente is

een verschil ontstaan over de door de ge-

meente geheven vermakelijkheidsbelasting
gedurende de periode dat er in het voor-

malige badhotel 'Saturne' werd gespeeld.

De curator meent dat een gedeelte van
de vermakelijkheidsbelasting ten onrech-
te is betaald, ondermeer omdat door de
rechter is uitgemaakt dat het 'Saturne-
spel' een met de wet strijdig kansspel is.

B. en w. stellen de raad voor hierover
een rechtsgeding te voeren bij de Haar-
lemse rechtbank. De curator heeft de ge-

meente gedagvaard. Mede op advies van
de rechtskundige van de gemeente, mr. F.

M. Oberman, zal Zandvoort in deze zaak
verweer voeren.

f

Andere sluitingstijden winkelbedrijven

Het college vraagt de raad in te stemmen
met een wijziging van de verordening op
de sluitingstijden voor winkels, dit naar
aanleiding van een verzoek van de Zand-
voortse Ondernemerscentrale de winkels
op zondag 6 april (1ste Paasdag) tot

's avonds tien uur en op de werkdagen in

de maand april tot 8 uur 's avonds open
te mogen houden. Het verzoek houdt ver-

band met de wens van de Zandvoortse
winkelstand tot spreiding van het toeris-

tenseizoen en de omstandigheid dat tijdens

de bloei van de bollenvelden vele buiten-

landse gasten in Zandvoort vertoeven,

waarbij de gasten die de bollenvelden en
Keukenhof bezoeken meestal pas na zes
uur 's avonds in Zandvoort terugkeren.
Het komt er op neer, dat de Onderne-

mers Centrale bij voorkeur de regeling
van de sluitingstijden voor de winkels zo-

als die werd vastgesteld van 1 mei tot 15

VOETGANGERSACTIE

lïnks-rechts-
links gekeken
oversteken!

.

september, ook zou willen laten gelden
voor de maand april van elk jaar, waar-
uit zou volgen dat de winkels op de zater-

dagen in die maand tot 's avonds elf uur
geopend mogen zijn. Daarom achten b.

en w. het niet noodzakelijk, dat de win-
kels op zondag 6 april noch op de andere
zondagen in die maand tot 's avonds 10
uur geopend mogen zijn. Met dit stand-
punt gaat de Centrale akkoord.

Verzoekschrift vestiging horecabedrijf
in woonhuis

B. en w. hebben de afgevaardigden hun
pré-advies doen toekomen inzake het ver-

zoek van de heer J. H. J. Boon om in het
door hem bewoonde perceel Brugstr. 20,

een horecabedrijf te mogen vestigen.

Het gebruik van dit pand als horecabe-
drijf is op grond van artikel 2 van de
winkel- en bedrijvenverordening verbo-
den, waarvan het college evenwel onthef-

fing kan verlenen. Op grond van de
overweging, dat het karakter, van de
Brugstraat — zijnde een woonstraat —
gehandhaafd dient te blijven, werd op het
verzoek van de aanvrager d.d. 10 septem-
ber j.1. door b. en w. afwijzend gerea-
geerd.
De indiener van het verzoek heeft thans

een beroep op de raad gedaan de beschik-

kingfvan het college te herzien. Hij is n.1.

van oordeel dat de Brugstraat onderdeel
is van het uitgaanscentrum in Zandvoort.
Deze zienswijze wordt door b. en w. niet

gedeeld. In de Brugstraat bevinden zich
voornamelijk woningen en in het geheel
geen café's, aldus het gemeentebestuur.

B. en w. ontkennen dat hier met twee
maten gemeten wordt zoals de heer Boon
in zijn adres aan de raad opmerkt — in

een ander geval zou. het college wel toe-

stemming hebben verleend een woonhuis
als horecabedrijf te laten exploiteren. Het
college wijst er in zijn pré-advies op dat
iedere aanvraag afzonderlijk wordt beke-
ken en dat bij het nemen van een beslis-

sing speciaal rekening wordt gehouden
met het karakter van de straat.

Met betrekking tot de hinder voor de
omwonenden, die door de indiener van het
verzoek als vrijwel nihil wordt beschouwd,
merken b. en w. op dat hun ervaringen
op dit punt met andere inrichtingen opge-
daan, niet al te gunstig zijn. Het college

ontvangt nog al eens klachten van om-

wonenden over hinder tengevolge van de
exploitatie van horecabedrijven.

B. en w. stellen de raad voor het be-
roepschrift van de heer Boon niet ontvan-
kelijk te verklaren.

Aankoop huisje in 'noordbuurt'

Voor de aankoop van het perceel Kruis-
straat 4, gelegen in het saneringsgebied
'noordbuurt', stelt het college voor een
krediet van ƒ 8.750,— ter beschikking te

stellen. Zolang niet tot afbraak wordt
overgegaan, kan het pand door de huidi-

ge bewoners (tevens eigenaar) bewoond
blijven.

De motie

Zo op het eerste gezicht prijken er op de
voor de raadszitting vastgestelde agenda
geen 'zware' stukken, maar zo'n eerste

gezicht kan bedriegelijk zijn en wij zou-
den de • mogelijkheid van een 'lange hete
vergadering' dan ook niet willen uitslui-

ten. In de vergadering die over enkele
uren begint komt de geruchtmakende mo-
tie-Attema opnieuw aan de orde. Zoals
bekend besloot de raad in januari j.1. op
initiatief van de heer Attèma alle door de
families Van Brero en Lavoo aan de raad
gerichte adressen inzake de woonhuis-
kwestie Corn. v.d. Werffstraat 10 door het
college naar eigen goeddunken te laten af-

handelen. B. en w. hebben de afgevaardig-
den daarna laten weten dat zij de motie,
voorzover het de delegatie van de reques-
ten aan het college aangaat, niet zullen
uitvoeren.

Dit gedeelte van do motie, aldus b. en
w., was zowel in strijd met de grond- als

met de gemeentewet en zij adviseerden de
indiener van de motie te bevorderen dat
de- raad op zijn besluit zou terugkomen.
De heer Attema heeft het college meege-
deeld hieraan te zullen meewerken.
Naar wij linmiddels hebben vernomen

zullen de raadsleden, die tegen de motie
hebben geprotesteerd bij de commissaris
der koningin in Noord-Holland en de mi-
nister van binnenlandse zaken, er bij hun
collega's op aandringen, ook de rest van
de motie, waarin gesproken wordt van een
'onherroepelijke beëindiging van de discus-

sies inzake de woonhuiskwestie', terug te

nemen.

VAthtylatv duikt wttb ap>
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Mr. KRANENBURG
OPENT DOLFINARIUM
De officiële opening van het dolfinarium
in het Bouwescomplex aan de kop van de
Zeestraat zal worden verricht door de
conimissaris van de koningin in Noord-
Holland, mr. F. J. Kranenburg. Dit zal

geschieden op woensdag 2 april a.s. en
niet zoals in de krant van j.1. vrijdag fou-

tief stond vermeld, op 5 april.

PAARDEN MOGEN NIET
OP HET STRAND
IN SEIZOENTIJD
De korpschef van de gemeentepolitie ver-

zoekt ons bekend te maken, dat het in het
tijdvak van 1 mei tot 15 september tus-

sen 9 en 1B uur verboden is, het openbare
strand vanaf kilometerpaal 63 (grens
gemeente Bloemendaal) tot 50 meter ten
noorden van kilometerpaal 6 (ongeveor
ter hoogte van de ZRB-post aan de zukl-

boulevard) met al dan niet aangespannen
rijdieren te berijden of deze aldaar te heb-
ben.
Het bovenstaande houdt in, dat vanaf

de toegangsweg naar het strand nabij ge-

noemde post het ' strand alleen tussen ge-

noemde uren kan worden bereden in zui-

delijke richting, (naar Noordwijk) terwijl

dit vanaf genoemd punt tot Bloemendaal
verboden is. Een en ander geldt zowel
voor rijpaarden als voor paarden, gespan-
nen voor een sulky.

Van tijd tot tijd duikt — net als het be-
faamde monster van Loch Ness — het
pierplan boven water. Afgelopen zaterdag
heeft het Haarlems Dagblad, de krant
met de primeurs op piergebied, onthuld,
dat 't gemeentebestuur van Zandvoort bij

de Provinciaal Planologische Dienst van
Noord-Holland zijn plannen voor een pier
met landbebouioing heeft ingediend. Zijn
plannen is niet juist, want het zijn de
plannen van de ontwikkelingsmaatschap-
pij 'De Havenzathe', gevestigd te Amster-
dam, die ze weer overnam van de n.v. Ko-
ninklijke Havenwerken. Maar het toe-
schrijven van de plannen aan de gemeente
is begrijpelijk. Deze heeft zich in de afge-
lopen jaren zo met het project geïdentifi-
ceerd, dat men de een nauwelijks nog van
de ander weet te onderscheiden.

Terug naar de onthulling in het H.D.,
die verder nauwelijks enig nieuws blijkt

te bevatten. Dat van die enkele honderden
flatwoningen wisten we al en ook de in de
landbebouioing geprojecteerde ontspan-
ningsmogelijkheden en een overdekt win-
kelcentrum waren reeds eerder bekend.
Het is opvallend dat in de publicaties de

pier steeds weer wordt afgeschilderd als

het wondermiddel voor de recreatie in de
badplaats. Waar leidt men dit uit af? Ze-
ker niet uit de resultaten van de vorig
jaar door de gemeente gehouden opinie-

peiling onder de badgasten. Wat hier ook
door de vakantiegangers als een gemis
wordt gevoeld op het terrein van de re-

creatieve attracties — en dat is gebleken
niet gering te zijn — een pier is er niet
bij. Het kunstwerk in zee wordt het pu-
bliek gewoon opgedrongen.
De in de landbebouwing gedachte ont-

spanningsobjecten zoals een verwarmd
binnenbad, zalen voor indoorsporten e.d.

komen wel voor op het lijstje van de zo-
mergasten. Daarom mag men hopen dat
die er ook inderdaad zullen komen. Zij be-

horen tot de reële verlangens van de toe-

risten.

Overigens komt ons de gevolgde proce-
dure bij de behandeling van het gehele
project nogal merkwaardig voor. Wij
dachten dat toch eerst de gemeenteraad
over het definitieve bebouwingsontwerp
een uitspraak sou moeten doen, alvorens
het bij de PPD terecht kwam. Of kan dat
allemaal in deze tijd van democratisering
en inspraak f

DAKLIJST VATTE VLAM
Vrijdagmiddag raakte tijdens reparatie-
werkzaamheden de daklijst van een woon-
huis aan de Grote Krocht in brand. De
brandweer had het vuur met behulp van
een straal uit de hogedrukspuit spoedig
onder de knie.

BESTUURDERSBOND
MAAKT UITSTAPJE
De traditionele uitgaansdag voor leden
van de Zandvoortse Bestuurdersbond is

vastgesteld op 15 juni a.s. Reisdoel is

Gaasterland.

40 JAAR
BIJ GEMEENTEBEDRIJVEN
Vrijdag 14 maart a.s. herdenkt de heer
J. de Muinck zijn 40-jarig dienstjubileum
bij de gemeentebedrijven van Zandvoort.

's Middags van 16—17 uur recipieert de
jubilaris in de grote zaal in gebouw Tol-
weg 10.

Dt utus- van Uet eei&te UUiritsti

Salomonsoordeel van koningin

Hebt u 't al gelezen, vrienden? De konin-
gin zal niet meer het eerste kievitsei in

ontvangst nemen. Het tweede of derde
Kan haar niet schelen, maar het eerste wil
ze niet meer hebben. Dat is' haar goed
recht en bovendien doet zij 't niet uit een
gevoel van arrogantie of discriminatie,

maar om de weidevogelstand te bescher-
men.

Kijk, tot dusverre waren er natuurlijk
talloze brave borsten gebrand op het eer-

ste kievitsei aan de koningin te mogen ge-
ven. Deze traditie duurde al meer dan
vijftig jaar en ieder jaar werd de rage
groter. In het voorjaar bewogen zich
waarschijnlijk enkele duizenden zoekers
en zoeksters over de vaderlandse weide-
gronden om het eerste kievitsei te vinden.
Dat bracht natuurlijk onrust onder het
weidegevogelte, want die beesten leggen
tenslotte geen eieren met het alleenverto-
ningsrecht voor de koningin. Laten we
eerlijk zijn.

Het was natuurlijk verleidelijk, dat hele
ritueel rondom het kievitsei.

Als iemand een ei had gevonden, waar
dan ook — al was 't ter hoogte van Sluis-

kil of Dedemsvaart — dan pakte zo
iemand de eerste de beste trein in de rich-

ting Den Haag (later Soestdijk) en dan
ging hij of zij zogezegd het eerste ei aan-
bieden. Dikwijls waren er al ongeveer
honderdzeventig man voor hem/haar ge-

weest, maar .dat wisten ze nooit, want ze
werden allemaal korrekt en vriendelijk be-
handeld ten paleize.

Zo'n ei werd dan in een schone doek
gewikkeld, soms in een juwelenkistje met
plastic deksel en dan kon je dat afgeven
aan de zij-ingang van het paleis.

Je kreeg dan een kopje koffie met een
gevulde koek in de keuken en je kon wat

babbelen met het keukenpersoneel totdat

de vorstin zelf even langs kwam, char-
mant, goedig en aangenaam verrast: 'Zo,

beste man, u hebt mij daar een grote ver-

rassing bereid: het eerste kievitsei! Waar
komt U vandaan?' Dan werd de plaats

genoemd en dan zette de vorstin altijd

grote ogen op als die ergens in het Friese
achterland of in Zeeuws Vlaanderen lag.

Als dan bleek dat de man in kwestie een
halve dag had gereisd, kreeg hij nog een
amandelbroodje bij z'n koffie en een hand
ten afscheid van de koningin, die verze-

kerde dat zij het eerste kievitsei goed zou
laten smaken. 'Heel, héél vriendelijk be-

dankt!' zei ze dan nog eens, waarna zij

zich glimlachend terugtrok in een andere
vleugel van het paleis.

De man, meestal een landbouwer, diens

zoon of een polderfunctionaris, stond dan
met z'n zondagse pet in z'n hand te grin-

neken en maakte nog een diepe buiging
naar de< deur waardoor de vorstin was
verdwenen. Even later kreeg hij een jo-

viaal schouderklopje van een inmiddels
verschenen marechaussee, die hem vrien-

delijk maar beslist naar de tuindeur
drong.
De laatste jaren echter nam de traditie

dermate grote vormen aan dat er een hele
dienstregeling bij het Koninklijk Huis
moest worden gemaakt. Opstellen in rijen

van vier, enz. En dat duurde soms weken
achtereen. XJ begrijpt dat op den duur het
paleis te klein werd voor alle eerste kie-

vietseieren. Nu was Prins Bernard toeval-

lig dol op die gespikkelde eieren en hij

heeft er in die jaren ook heel wat soldaat
gemaakt en toen de prinsesjes wat groter
werden, deden die ook dapper mee. Maar
toch kwam er een dag dat de Koninklijke
familie balen kreeg van de kievitseieren

en zo nu en dan uitte het Vorstenhuis aan-
vankelijk voorzichtige — maar later toch
wel geprononceerde kritiek op de eieren-
koeriersdienst. Jawel, het werd te druk
op Soestdijk in het vroege voorjaar. Er
moest steeds meer personeel worden inge-
zet om de zoekers en zoeksters te ontvan-
gen, de eieren te registreren, koffie te

schenken en sandwiches te smeren. Boven-
dien moesten de wachten verdubbeld —
soms verviervoudigd worden, want met al

die aanloop van de vinders van het eerste
ei kon de zaak gemakkelijk uit de hand
lopen, dat kunt u wel vatten.
Toen gooide de koningin het in samen-

werking met de R.V.D. en enkele hoge
ambtenaren van Landbouw en Visserij
over een andere boog: Zij wilde geen eer-
ste kievitsei meer ontvangen, want zij

vond dat zielig voor al die kievitswijfjes,

die als waanzinnigen door de weiden trip-

pelden, zoekend naar hun eerste ei. Zo
sneed het mes van twee kanten: Ener-
zijds kwamen de leden van het Koninklijk
Huis van het stereotyp kievitseieren eten
af, men hoefde geen omeletten meer te

bakken of roereieren te roeren en Russi-
sche eieren te bereiden, wat toch al om
politieke redenen aan 't kwijnen was. An-
derzijds werd de natuur beschermd en kon
een kievitenopstand worden voorkomen.
Zo was dit dus een wijs besluit van onze
koningin, beste vrienden.

Tot slot nog even een getalletje, om
aan te tonen hóe gek de kwestie wel ging
worden. In het voorjaar van 1968 werden
ten paleize Soestdijk 1023 eerste kievits-
eieren aangeboden. Meer dan duizend!
Nu werd er maandag in de avondbla-

den gezegd dat het helemaal niet zo erg
is voor de weidevogelstand dat het eerste
ei geraapt wordt.
Tja nu weet ik 't niet meer. Dit lijkt

mij een doorkruisen van de goede bedoe-
lingen van onze koningin. Ik vermoed dat
deze zienswijze voor rekening van Nieuw
Links komt. BARTJE

P.S. Momus schijnt aan de beterende
hand te zijn. Ik heb 'm maar niet meer
bezocht, want hij leek mij nogal in z'n
wiek geschoten. B.

VOORKOM
DE
SLIP
'Slippen ontstaat vaak uit een nood-
situatie, waarin plotseling geremd
of uitgeweken moet worden. Tot de
voorzorgsmaatregelen behoort daar-
om het zoveel mogelijk voorkomeii
in een dergelijke situatie te gera-
ken. Defensief rijden is daarvoor
van belang.'
Bovenstaande waarschuwing is af-
komstig van het Verbond voor Vei-
lig Verkeer, dat onder het motto:
'Gladde weg, pompend remmen',
zijn eerste kernthema-aktie van dit

jaar start. Het Verbond adviseert
de automobilisten bij het optreden
van regen, mist, ijzel en sneeuw de
volgende regels in achte te nemen:

• Indien men op een gladde weg— door welke oorzaak dan ook —
een zgn. noodstop moet maken, b.v.

in files, is het aan te bevelen pom-
pend en in cadans te remmen. Door
pompend te remmen worden de wie
len niet constant geblokkeerd, waar-
door de kans op doorglijden wordt
tegengegaan.

• Vermijd bruusk optrekken,
evenals sterk remmen of scherp
sturen. Komt u door een of andere
oorzaak in moeilijkheden, blijf dan
kalm, rem niet, ontkoppel en stuur
snel in de richting waar u heen wilt.

© Kies op gladde wegen (dat zijn

ook natte) altijd de hoogste ver-
snelling die voor het toerental van
de motor toelaatbaar is. Hierdoor
wordt de kans op overdosering
voorkomen.

~0 Draag zorg voor goede banden
en vooral ook voor de juiste banden-
spanning.

9 Het verdient aanbeveling om
zorg te dragen dat de wielen goed
zijn uitgelijnd. Schokbrekers zijn
van groot belang: ze zorgen voor 't

kontakt tussen band en wegdek.

• Schenk aandacht aan de toe-

stand van het wegdek. Los zand of
grint kunnen formidabele slips in
de hand werken.
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Tennis
club in Bentveld, op dinsd.-

en donderd.-ocht. spelend,
zoekt nog enige leden.

Telefoon 5318.

MEISJE GEVR. voor huis-

houdel. werk en serveren.
Hotel-Pension BERNSEN,
Hogeweg 70

Te huur: GARAGE ƒ 35,-

oer maand. Trompstraat.
Te bevr. tel. 2482.

Gevr. in Aerdenhout bij

Haarlem, event. voor di-

rekt, een

huishoudster
voor intern. Modern huis
met vold. comfort. Hoog
loon en extra vrije dagen.
Soll. tel. 023-41825, b.g.g.

57146.

Gevr. GEMEUE. WOON-
RUIMTE of Zomerhuis
v.d. mnd juli, 5 pers. Br.

Newtonstraat 22, Amster-
dam, tel. (020) 57170.

IR*Oq'*% f>o,'e
b,

Gevr. nette WERKSTER,
dinsdags v. 9-3 of 10-4 u.,

ƒ 22,50. Boulevard Paulus
Loot 101, tel. 3063.

Goed rijdende OPEL Ca
ravan 1700 *60, t.e.a.b.,

tel. 3275, tussen 1-3 uur.

Van Delft KINDERWA-
GEN te koop, i.z.g.st. ƒ50.
Van Lennepweg 89rd.

Te koop: modern BANK-
STEL m. 4-zitsbank ƒ100.
Regentesseweg 5.

COUPEUSE b.z.a. voor
nieuw- en veranderwerk.
Br. nr. 2001 bur. Zandv.
Courant.

Allround ETALEUR heeft
voor Zandv. nog 1 dag be-

schikbaar. Tel. 02200-33158

WERKSTER gevr. v. don-
derdag en/of vrijd. Thor-
beckestraat 9, tel. 3420.

WIE brengt ons grijs cy-

pers KATJE terug. Fam.
Schouten, Leeuweriken-
straat 2.

HAARDOLIE voor halve
prijs! Bij HUBRA N.V.
Elke nieuwe cliënt krijgt

de 2e vatvulling voor hal-

ve prijs. Verdere levering
tegen grooth. prijzen. (17
cent p.1.) Kwaliteitsgaran-
tie en aflevering over ge-
ijkte meter. Zandvoort,
Haarlemmerstr. 27., telef.

5926, b.g.g. 023-67999.

Gestoff. ZIT-SLAAPK. ge-

vraagd m. kookgel.h. Br.
m. prijsopg. ond. nr. 1901
bur. Zandv. Courant.

Zij is een van die ruim
850.000 eenzame Duitse
vrouwen. Vragend kijkt zij

U aan. Wie wil haar en
haar lotgenoten gelukkig
maken.
Geld maakt niet gelukkig,
dus vermogend behoeft U
niet te zijn, wel een vlij-

tige, Jevenslustige en toch
huiselijke man.
Wie heeft mij nodig? Wie
mag ik mijn liefde schen-
ken. Wiens kinderen mag
ik verzorgen en vertroete-
len? Wanneer U met mij
of mijn lotgenoten kennis
wilt maken schrijft U dan
eens en U ontvangt direkt
de afbeeldingen van 18
van ons waaruit U een
eerste keus kunt maken.
Alle verdere inlichtingen
over ons kunt U verkrij-

gen bij het Duits-Nederl.
Bemiddelingsbur. P. van
Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich, West-
Duitsland.

Familie-
drukwerk
GERTENBACHS
DRUKKERIJ
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wij kennen al uwvragen (en alle antwoorden daarop ) <5.
A! die problemen zijn in de meeste gevallen helemaal geen probleem, omdat wij door onze ervaring bijna altijd direct^

wel weten welk antwoord bij welke vraag hoort. Profiteer dus van onze ervaring en • vraag maar: financieripgs'

[

problemen? Wij kennen de oplossingen... Hoe en wat in

welke ruimte? Wij geven u't antwoord en zonodig een

(gratis) bouwtekening.Vragen over de befaamde Rose-keuken?150 opbouw-elementen geven even zovele ant-

woorden. Montage? Doen we zelf en is derhalve helemaal geen probleem.Ons bedrijf is uit de bouw voort-

gekomen en slechtstéén van onze aktiviteiten op bouw-'

en installatiegebied. Kortom: heeft u vragen? Het keuken

informatiecentrum is geopend van 9 -12 uur eri van 1.30-

5.30 uur, ook des zaterdags. • geen parkeerprobleem.

keukeninstallatiebedrijf "zandvoort"
informatiecentrum voor moderne keukens /. Paradijsweg 11a. Zandvoort, tel. 02507-2361

aTa roséV KEUKEN

HAARLEMSE VQORJAARSBEURS - Stand no 70

FAMILIEBERICHTEN

Op 7 maart j.1. is, na 20 jaar onze
huisgenoot geweest te zijn, overle-

den de heer

A. KERKMAN
in de leeftijd van 72 jaar.

Uit aller naam:
Familie A. DROMMEL

Zandvoort, 10 maart 1969
Van Lennepweg 7

De teraardebestelling heeft gisteren

in stilte plaats gehad.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044, 3045 Politie

2262 Informatiebureau, Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeente-secretarie
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) -42212 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,Jïinko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023)-65185 Singer Naaimachines, vert
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem
(023) -87487 Singer naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamond Shop, fa. Barber & Zn,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN?
TER WOLBEEK BELLEN .'

(023) -88277 Telefonisch Servicebureau en
Boodschappendienst, dag en nacht.

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
^niirnnt. Aohterweer 1

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE - MASSAGE
Alleen volgens afspraak

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort telefoon (02507) 3377

Kruiswoordpuzzel

PUZZEL NO. 73

Horizontaal:

1. Bergweide. 4. Vaart. 8. Hereniging. 10.

Voorzetsel. 11. Dubelzout van aluminium-

sulfaat en kaliumsulfaat. 12. Bijl. 13. Ge-

loof (afk.). 14. Wees gegroet. 16. Haar-

vlecht. 19. Familielid. 21. Watering. 22.

Boom. 25. Voorzetsel. 26. Voorzetsel. 29.

Waterkruik. 30. Romp. 32. Kwinkslag. 33.

Afwijzing. 34. Lijn. 35. Sabel (volkst.).

Vertikaal:

2. Drank. 2. Loshangende lap. 3. Wand.

4. Metaal. 5. Nederlandse rivier. 6. Door-

naaien. 7. Bezitt. vnwd. 9. Niets (spreek-

taal). 12. Wisselborgtocht. 14. Nederland-

se rivier. 15. Wanverhouding. 17. Drank.

18. Voorzetsel. 19. Voorzetsel. 20. Plaats

in Limburg. 23. Het Romeinse volk (af-

korting ). 24. Gang. 27. Lor. 28. Openbare

instelling. 29. Deel van de dag. 30. Even.

31. Groente. 33. Noot.

OPLOSSING PUZZEL NO. 72:
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Lawine van ingekomen stukkenjg
vormde ouverture van raadsvergadering

Afgelopen dinsdag* kwam de volksvertegenwoordiging van de badplaats

onder voorzitterschap van burgemeester A. Nawijn, die kort te voren

gebruind en wèl van een wintervakantie was teruggekeerd, bijeen ter be-

handeling van een twintig punten tellende agenda.

Aan het begin van de zitting besloot de- raad, op voorstel van de voor-

zitter, een bloemenattentie te zenden aan mevr. M. S. Hugenholtz-van

Rheineck Leyssius (vvd), die na een auto-ongeluk in een ziekenhuis

moest worden opgenomen. De beste wensen voor een spoedig herstel

zullen de attentie van de volksvertegenwoordiging vergezellen.

Na enige op- en aanmerkingen betreffen-

de de notulen van de vergadering van 28
januari j.1. — bij het notuleren waren de
namen van twee commissies van bijstand

per abuis verwisseld — zetten de afge-
vaardigden zich schrap voor de behande-
ling van het tweede punt op de agenda:
de ingekomen stukken. Deze stukken
vormden een agenda apart. Er moesten
maar liefst dertien brieven en verzoeken
over de meest uiteenlopende onderwerpen
en zaken, inclusief een tweetal benoemin-
gen, worden afgewerkt.

Een verzoek van de gemeenteraad van
Krommenie om adhesie voor een motie
inzake de financiële verhouding tussen
rijk en gemeenten — die genoemde ge-

meente nogal zorgen baart — werd door
de heer v.d. MOOLEN (pvda) onder-
steund. Hoewel de gemeente Zandvoort er

in financieel opzicht niet ongunstig voor-

staat, kunnen zich omstandigheden voor-
doen die deze positie minder rooskleurig
maken. Een goede financiële regeling met
het . rijk kan dan bijzonder welkom zijn.

Voorzitter NAWIJN kon de gedachten-
gang van de heer v.d. Moolen wel volgen,

maar was toch van oordeel' dat het weinig
zin heeft de motie van Krommenie te on-

derschrijven. Dit is een aangelegenheid
die op regeringsniveau dient te worden be-

keken. De heer v.d. Moolen hield vast aan
het nut van de motie en wenste een uit-

spraak van de raad. Die kwam er. Met
8—6 stemmen ging de raad er mee ak-

koord een adres van adhesie te zenden
aan de Zaanse gemeente.

De 'heer J. J. JANSSENS (bp) zag een
voorstel van de heren C. H. van Brero en.

J. J. Lavoo om een onderzoek te laten in-

stellen naar de toestanden bij publieke
werken, graag in handen van b. en w.
voor pré-advies.
VOORZITTER vond het uitbrengen van

advies overbodig. De dienst wordt momen-
teel doorgelicht en over de resultaten van
het onderzoek zal' aan de raad rapport
worden uitgebracht.

De mededeling van b. en w. dat zij de
procedure tot vaststelling van 't ontwerp-
bestemmingsplan 'Horecabedrijf Thoi-
beckestraat' zullen staken, ontlokte aan de
heer KOK (azb) enkele kritische opmer-
kingen t.a.v. de behandeling van het ont-

werp. De gegadigde voor het bedrijf had,
op aanraden van de voorzitter, ontwerp-
tekeningen laten maken en krijgt nu te

horen dat de zaak niet doorgaat, zei de
afgevaardigde. Hij vond de bij het be-

stemmingsplan gevolgde procedure on-

doorzichtig en stelde voor de kwestie in

de eerstvolgende raadsvergadering op-

nieuw aan de orde te stellen.

Het college van b. en w. voelde er

niets voor en adviseerde de raad het voor-

stel Kok af te wijzen. De meerderheid van
de afgevaardigden schaarden zich .achter

het advies van het college. Stemmenver-
houding: 10—4.

v Een brief van de heren C. H. van Bre-
ro en J. J. Lavoo betreffende de schade-
vergoedingseis i.v.m. de ten onrechte ver-

leende bouwvergunning t.b.v. gemeentese-
cretaris W. M. B. Bosman, werd op aanra-
den van b. en w. doorgezonden naar de
verzekeringsmaatschappij Wet Risico van
de gemeente.

r

Een brief van de heer M. Keur inzake
het verlenen van een standplaatsvergun-
ning voor de verkoop van patates frites— afgewezen door b. en w. — was voor
enkele raadsleden aanleiding het college

nader aan de tand te voelen.

De heer JANSSENS wilde weten welke
mogelijkheden de aanvrager van een ver-

gunning openstaan indien b. en w. wei-

geren de gevraagde vergunning te verle-

nen. Die zijn er niet, gaf de voorzitter ten

antwoord.
Wethouder KERKMAN (pvda) verde-

digde de door het college gevolgde ge-

dragslijn door er op te wijzen, dat de ver-

koop van frites langs de openbare weg
niet bevorderlijk is voor de hygiëne van
de omgeving waar de frites worden ver-

kocht. Hij was overigens van mening dat
er voldoende verkooppunten waren op
plaatsen waar zich het dag- en toeristen-

bezoek concentreert.
De heer JANSSENS wilde toch nog een

lans breken voor het verlenen van zoveel
mogelijk service aan de bezoekers van de
badplaats, waarvan de meesten niet over
een ruime beurs beschikken. Laten wij er
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toch rond voor uitkomen dat Zandvoort
de badplaats voor de gewone man "is. Hij
was dan ook voor het voeren van een soe-

pel beleid bij het verstrekken van vergun-
ningen.

G
Hier volgen nog de ingekomen stukken
die zonder discussie voor kennisgeving
door de raad werden aangenomen:

Een brief van de raad der gemeente Rhe-
den inzake het bestuur van de gemeente
in de hedendaagse tijd.

Beknopt verslag van b. en w. over de in

1968 verstrekte consumptieve kredieten.

Zes rapporten van het Verificatiebureau
van de Ver. v. Ned. Gemeenten inzake de
controle van diverse kassen en administra-
ties.

En voor pré-advies door b. en w.:
Een schrijven van de dagelijkse besturen
van de Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal en de Stichting Gemeenschaps-
huis Zandvoort inzake de uitbreiding van
het Gemeenschapshuis t.b.v. de leeszaal.

Een brief van de heren C. II. van Brero
en J. J. Lavoo inzake het in de avonduren
ter visie leggen van het ontwcrp-plan Cel-

siusstraat 2 en het daaromtrent houden
van een openbaar spreekuur.

En ter afdoening in handen van het col-

lege: Een brief van de heer G. H. M. van
den Berg inzake de tijd van openstelling
van diens cafetariabedrijf.

D
Na de behandeling van de ingekomen
stukken vond de herbenoeming plaats van
de heren D. van Duin en J. W. Gosen als

leden van de commissie voor georgani-
seerd overleg. De heer Dukkers deelde
voor de stemming mee dat hij niet voor
een nieuwe termijn in aanmerking wilde
komen. In ' zijn plaats werd de heer P.
Wels gekozen.
Als plaatsvervangende leden werden

aangewezen mevr. M. S. Hugenholtz en
de heren W. v.d. Werff en A. J. van der
Moolen.

In verband met het bedanken van de
vertegenwoordiger van de Zandvoortse
Handelsvereniging in het algemeen be-

stuur van Touring Zandvoort, de heer I.

S. Dikker, werd in de vacature voorzien
door de benoeming van de heer H. L. Hil-

dering.

Geen horecabedrijf in Brugstraat
Over het pré-advies van b. en w. inzake

het verzoekschrift van een bewoner van
een woning in de Brugstraat om in zijn

huis een horecabedrijf te mogen vestigen
en exploiteren, hebben wij onze lezers in

het dinsdagnummer uitvoerig geïnfor-

meerd. Zoals g"cmeld heeft het college het
verzoek afgewezen omdat naar zijn oor-

deel de Brugstraat als een woonstraat
moet worden beschouwd.

De heer KOK was het hier niet mee
eens, althans wat het gedeelte van de
Brugstraat betreft dat aansluit op de
Zeestraat. Dat behoort, aldus spreker, wel
degelijk tot het uitgaanscentrum van
Zandvoort. Hij was van mening dat
de vergunning alsnog zou moeten worden
verleend.
De heer ATTEMA (vvd) wees op een

foutieve spelling van de naam van de in-

diener van het verzoekschrift. Het was
niet de heer Boon met een 'n' maar de hr.

Boom met een 'm'. Deze verwisseling van
mede-klinkers zou aanleiding kunnen ge
ven tot misverstand, meende de afgevaar-
digde.
.VOORZITTER was de heer Attema er-

kentelijk voor zijn correctie en gaf — na-
dat de heer Attema te kennen had gege-
ven van verder commentaar af te zien —
het woord aan de hr. JANSSENS.

'De rechten van de burgers liggen hem na
aan het hart. Hij staat er op dat hun

namen gped worden gespeld'.

Deze zei het eens te zijn met de opmer-
kingen van de heer Kok. Spreker vond het
argument van het college dat zich in ge-

noemde straat een kerkgebouw bevindt
wel erg overtrokken. Waar gaan we heen
wanneer we dit criterium ook elders in

Zandvoort gaan hanteren, b.v. het Kerk-
plein.

De heren v.d. MOOLEN en v.d. WERFF
stelden zich achter de visie van b. en w.
Laatstgenoemde merkte op dat het met
de rust in de Brugstraat zou zijn gedaan,
wanneer hier een cafébedrijf wordt geves-
tigd. Men zou er geen oog meer dicht kun-
nen doen door het' voortdurend af en aan
rijden van auto's in het. late avonduur en
het dichtslaan van de autoportieren.
VOORZITTER las een enkele uren voor

de vergadering binnengekomen brief voor
van een aantal Brugstraters, die prote-
steerden tegen de komst van een horeca-
bedrijf in hun straat.

Niet alleen de aanwezigheid van een
kerkgebouw, maar alle omstandigheden
zijn bij de behandeling van het verzoek in

overweging genomen, aldus de heer Na-
wijn. Doorslag heeft gegeven het specifie-

ke karakter van de Brugstraat als woon-
straat. Dit karakter dient te worden ge-

handhaafd. De meerderheid van de raad
sloot zich hierbij aan. De bewoners van
de Brugstraat kunnen het oor dus onge-
stoord te ruste blijven leggen.

Baad wil meer informatie
over geestelijke gezondheidszorg
In ons nummer van vrijdag 7 maart j.1.

hebben wij de lezers uitvoerig ingelicht

over het adres van de Zandvoortse huis-

artsen aan de gemeenteraad m.b.t. de
geestelijke volksgezondheid in Zandvoort,
nadat de gemeente zich begin dit jaar had
aangesloten bij de stichting voor de gees-

telijke volksgezondheid in Noord-Holland
en het pré-advies dat b. en w. over dit

adres hebben uitgebracht.
In 't Kort resumerend: De Zandvoortse

medici zijn van oordeel dat tengevolge
van de aansluiting bij genoemde stichting

een ernstig luchtledig is ontstaan in " de
voorzieningen op het gebied van de psy-

chische volksgezondheid. Het college is

daarentegen van mening dat in de huidige
overgangsfase voldoende maatregelen zijn

'offen die een goede en efficiënte gang'
zaken waarborgen.

De heer JANSSENS liet zich als eerste
// spreker noteren. Spreker zou in deze

'f voor hem onbekende materie, waarin hij

zich een vis op het droge voelde, graag
worden voorgelicht door deskundigen. Als
leek, zei spreker, tast je hier volkomen in

het duister. Zonder nadere informatie kon
hij niet beoordelen of de klachten van de
huisartsen wèl of niet steekhoudend wa-
ren en hetzelfde geldt voor de argumen-
ten die b. en w. in deze kwestie aanvoeren.
De heer DUKKERS (kvp) wenste meer

informatie alvorens zijn standpunt te be-

palen. Hij wilde zeker niet aan het adres
van de plaatselijke medici voorbijgaan.
De zaak leek hem ernstig genoeg om er
serieus aandacht aan te besteden.
Wethouder LINDEMAN (kvp) betoog-

de dat er bij de aanloop misschien wel
eens kortsluiting tussen de stichting en de
artsen was opgetreden. Overigens zijn de
kinderziekten, zo die er al waren, zei de
wethouder voorzichtig, nu wel overwon-
nen. De stichting heeft wat moeilijkheden
gehad bij de huisvesting, maar die zijn
thans voorbij. Wat hem betrof was er
geen vuiltje aan de lucht.

De heer FLIERINGA, één der onder-
tekenaars van het artsenadres, zette de
strekking van de brief uiteen. Het was
geenszins de bedoeling geweest de stich-

ting in een ongunstig daglicht te stellen,

maar om te wijzen op de lacunes
in het kontakt tussen de diensten van de
stichting en de huisartsen. Voor de wat
spreker noemde 'communicatiestoornis'
dient zo spoedig mogelijk een aanvaard-
bare oplossing te worden gevonden. Het
komt meer dan eens voor, zei de heer Flie-

ringa, dat een telefonische oproep onbe-
antwoord blijft en dat om assistentie van
de diensten van Haarlem moet worden
gevraagd.

Wethouder LINDEMAN repliceerde dat
ar hard aan gewerkt wordt de dienst zo
goed mogelijk te laten functioneren. Er is

echter nog geen definitieve oplossing ge-
vonden voor o.m. de aanstelling van een
eigen sociaal-psychiater. Het wachten is

op de goedkeuring van het ministerie van
Sociale Zaken en Volksgezondheid in Den
Haag.
De heren Janssens en Dukkers bleven

aandringen op meer duidelijkheid in deze
materie.

Ook voor

gramofoonplaten
naar :

' \;^ ; v :.?,' ..j

1

.--'- ^.//v':;-:

RaclioJPEETÊRS NiV:
Passage 11 ;.-- ï- Telefoon 5458 ..

VOORZITTER antwoordde dat het in

de bedoeling van de stichting lag op korte
termijn een voorlichtingsbijeenkomst voor
de raadsleden te houden. Volgens spreker
hadden de huisartsen— in hun adres teh
onrechte de indruk gewekt dat de patiën-
ten van de nieuwe situatie de dupe waren.
De heer Nawijn ontkende dit ten stellig-

ste, er zijn voldoende maatregelen getrof-
fen om in noodgevallen tijdig te kunnen
optreden.
Met de toezegging van het college dat

er binnenkort een voorlichtingsbijeen-
komst zal worden belegd, sloot de voor-
zitter de gedachtenwisseling over dit on-
derwerp.

Raad slikte motie-Attema in
hr. Dukkers: 'gemeente moet^tot schikking komen'

Dinsdagavond heeft de raad na een soms temperamentvolle discussie

besloten de iri de vergadering van 28 januari j.1. aangenomen motie-

Attema in te trekken. Het voorstel van de heer Attema om de motie on-

gedaan te maken werd aan het begin van de vergadering op verzoek

van het college van b. en w. als voorlaatste punt aan de agenda toege-

voegd. Toen het zover was vroeg de indiener van de motie het woord.

Hij kreeg het zonder uitstel.

Zoals bekend beoogde de motie een eind

te maken aan de discussies rond de wo-
ning van de gemeentesecretaris aan de
Corn. v.d. Werffstraat en verschafte het
een mandaat aan b. en w. alle aan de
raad gerichte adressen van de families

Van Brero en Lavoo m.b.t. het woonhuis
naar eigen inzicht af te handelen.
Nadat het college had verklaard dat de

motie wettelijk niet door de beugel kon,
deelde de heer Attema mee de raad te zul-

len voorstellen deze in te trekken.

De heer ATTEMA verklaarde aan het
begin van zijn betoog dat hij geen anti-

democraat was, zoals hem in de schoenen
werd geschoven. Hij had welbewust geko-
zen voor de partij die hij in de raad ver-

tegenwoordigde:de partij Voor Vrijheid en
Democratie. Maar spreker was van me-
ning dat er grenzen zijn, ook aan vrij-

heid en democratie. Die grenzen waren
naar zijn mening in de woonhuisaffaire
overschreden.

De heer Attema zei met zijn motie niets

anders te hebben voorgehad dan een eind

te maken aan deze onverkwikkelijke zaak.
Hij had voor zijn initiatief, ook buiten de
raad, veel waardering gekregen. De voor-

standers waren veruit in de meerderheid,
aldus de heer Attema. Slechts enkelen
hadden zich afkerig getoond.
De afgevaardigde hekelde de artikelen

over de motie in de Zandvoortse Courant
en ontkende dat hij b. en w. op hun wen-
ken bediende, zoals dit blad had geschre-

ven. 'Mijn voorstel om de motie in te trek-

ken, doe ik geheel uit eigen vrije wil', ver-

klaarde spreker.

Overigens was hij er toch niet van over-

tuigd dat zijn motie onmogelijk was. Een
deskundige op het gebied van staatsrecht

had hem gezegd dat het niet zeker was of

b.v. de Kroon de motie wel zou hebben
vernietigd.

Hrj beschuldigde de vijf raadsleden die

tegen de motie hadden gestemd en daarop
de commissaris van de konin'gin eri- de mi-

nister van binnenlandse zaken hadden ver-

zocht het raadsbesluit niet bindend te ver-
klaren, van kwade trouw. Zij hadden het
adres verzonden, aldus de heer Attema,
terwijl zij wisten dat de gemeente een
onderzoek instelde naar de rechtsgeldig-
heid van de motie. Aan het slot van zijn

betoog verzocht hij • de raad de motie in

te trekken.
De heer JANSSENS wees de beschuldi-

ging van de hr. Attema van de hand. Al-
leen de heer Flieringa was op de hoogte
gesteld van het onderzoek van b. en w.,
de andere raadsleden waren pas in een
later stadium door b. en w. ingelicht.

Spreker noemde dit een hoogst merkwaar-
dige en bedenkelijke gang van zaken.
Wanneer de heer Attema meent dat zijn

motie bij hogere instanties nog een kans
maakt, dan moet hij deze niet intrekken.
VOORZITTER prees de heer Attema.

Het siert iemand wanneer hij een fout
durft te erkennen en deze wil herstellen.
Als een verrassing kwam hierna een

motie van de hr. KUYPERS WENTINK,
waarmee deze een poging wilde doen de
impasse te doorbreken. De motie luidde
als volgt:

'Ondergetekenden, leden van de Raad
van de Gemeente Zandvoort, van oordeel
zijnde, dat, mede gelet op de steeds weer-
kerende discussie over de ten onrechte
verleende bouwvergunning voor het pand
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'Het siert iemand een gemaakte fout
te erkennen', zei de heer Nawijn na-
dat de heer Attema had aangekondigd de
raad te zullen vragen zijn inmiddels be-
rucht geworden motie in te trekken. Maar
was de houding van de laatste wel zo prij-

zenswaardig ?

De heer Attema heeft zijn motie inge-

slikt, dat wel, maar het ging 'niet van
harte en een ruiterlijke erkenning dat zijn

motie gewoon fout was kon er niet af. Vit
niets bleek trouwens dat genoemde afge-
vaardigde tot het inzicht was gekomen dat
zijn werkstuk niet door de beugel kon.

Hij gaf dinsdagavond hoog op over de
'publieke xoaardering voor zijn initia-

tief'. Slechts een enkeling en de redaktie
van de Zandvoortse Courant hadden liet

een misselijke streek gevonden. Overigens
was hij er nog lang niet van overtuigd dat
zijn motie geen genade zou hebben gevon-
den bij hogere instanties. Hij was geen
anti-democraat, maar ook aan vrijheid en
democratie zijn nu eenmaal grenzen ge-

steld, enz., enz.

Nee, wroeging over zijn wanproduct had
de heer Attema bepaald niet. Dat bleek
ten overvloede nog eens uit zijn mede-
deling, dat hij de adressen van de families
Van Brero en Lavoo in het vervolg ter-

zijde zal schuiven.
Je vraagt je met verbazing af waarom

de heer Attema na zijn tirade — zie elders
in dit blad — de raad voorstelde zijn mo-
tie ongedaan te maken. En dat nog wel
zoals hij zei: 'Geheel uit eigen vrije wil'.

Maar ook de vrije wil kent natuurlijk
grenzen.
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J. DE MUINCK ONTVING
KONINKLIJKE
ONDERSCHEIDING
Ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienst-

jubileum bij de Zandvoortse gemeentebe-
drijven is de heer J. de Muinck koninklijk
onderscheiden. Gistermiddag ontving de
jubilaris uit handen van burgemeester
A. Nawijn de zilveren medaille, verbonden
aan de orde van Oranje Nasau.

aan de Corn. v.d. Werffstraat 10, deze
zaak tot een oplossing gebracht dient te

worden, stellen de raad voor het College
van Burgemeester en Wethouders op te
dragen, binnen een termijn van twee
maanden, met adressanten, van Brero en
Lavoo, contact op te nemen om tot een
redelijk vergelijk in deze te komen'.
VOORZITTER reageerde direct. Hij zag

in de motie geen enkel nut en ontraadde
deze.

De heer DUKKERS herhaalde nog eens
zijn standpunt in de deze affaire. De ge-
meente heeft de morele plicht met de he-
ren Van Brero en Lavoo tot overeenstem-
ming te komen. Hij deelde mee de motie
van de heer Kuypers Wentink te zullen
ondersteunen. Daarmee wordt een weg ge-
opend tot vergelijk.

De heer v. d. WERFF sloot zich aan bij

de woorden van de vorige spreker. De ge-
meente heeft een fout gemaakt. Die fout
zal door de gemeente ruiterlijk moeten
worden erkend en goedgemaakt. Dat is

gewoon een zaak van fatsoen.
In zijn antwoord op de kritiek vanuit de

raad, zei VOORZITTER, dat er nu een-
maal mensen zijn die tot hun laatste snik
zullen blijven schrijven. Volgens spreker
is het nog de vraag of er werkelijk sprake
is van schade, zoals de adressanten be-
weren.
De heer Nawijn betoogde vervolgens,

dat in iedere gemeente een kleine
groep mensen is die zich vijandig opstelt
tegenover de overheid en deze op allerlei

manieren in discrediet tracht te brengen.
In de ogen van deze categorie kan de ge-
meente eenvoudig geen goed doen. Ook in
Zandvoort is zo'n groep, constateerde
voorzitter.

De burgemeester zei dat het col-

lege van b. en w. voortdurend oren en
ogen open moet houden om zich er voor
te hoeden niet het slachtoffer te worden
van mensen 'die proberen de gemeente op
alle mogelijke manieren te plukken'.
Op een vraag van de heer JANSSENS

of de burgemeester hier doelde op de fa-
milies Van Brero en Lavoo antwoordde de
voorzitter: 'dat is nog niet bewezen'.
Wethouder KERKMAN (pvda) merkte

op dat de gemeente de gemaakte fouten
wel degelijk had erkend. Evenals de voor-
zitter vroeg hij zich af waarom de adres-
santen zich niet tot de rechter wenden als
zij menen dat hun onrecht is aangedaan.
Daarna werd de motie Attema door do

raad ingetrokken en de motie Kuypers
Wentink met 8—6 stemmen verworpen.

dameskapsalon nu ook geopend
ene renout
herenkapsalons
schoterweg 47 haarlem tel. 261610
schoolplein 4 zandvoort tel. 5880

dameskapsalon
willemstraat 24 zandvoort tel. 5880
behandeling volgens afspraak.



Vervolg raadsverslag

Wat gaat er gebeuren
met Haarlemmerstraat 3 ?

Op advies van de hoofdingenieur Direk-
teur van de Volkshuisvesting en do Bouw-
nijverheid van Nrd.-Holland stelden b. en
w. voor de woning Haarlemmerstraat 3

onbewoonbaar te verklaren. Het huis is

volgens de provinciale deskundige onge-
schikt voor bewoning en kan ook niet

door het aanbrengen van verbeteringen in

bewoonbare staat worden gebracht.
De heer FLIERINGA (groep Breurej

wilde meer weten over de achtergronden
van dit voorstel. Wat gaat er in de naas-
te toekomst met dit pand, dat naar zijn

oordeel best kan worden opgeknapt, ge-
schieden? Burgemeester Nawijn ant-
woordde met een uitvoerige verhandeling
over de ambtelijke voorbereiding bij" het
geven van advies tot een onbewoonbaar-
verklaring. Daarbij spelen het in vervallen
toestand verkeren van ramen en kozijnen,
dem posten, de graad van vochtigheid, etc.

een grote rol. Spreker kon niet zeggen
wat er nu met het huis gaat gebeuren. Op
dit punt geeft de wet geen aanwijzingen,
zei hij formeel.
De heer JANSSENS noemde het een pi-

kante bijzonderheid dat het huis eigen-

dom is van een grote bouwonderneming.
Zou die er niet toe in staat zijn het huis
weer in goede staat te brengen? Ooit hij

drong er bij het college op aan meer in-

formatie te geven over het lot van de wo-
n'ng in de naaste toekomst. Maar b. en
w. zwegen in alle talen.

Op verzoek van de heer Janssens en
enkele andere raadsleden werd het voor-
stel in stemming gebracht. De onbewoon-
baarverklaring kwam er door met 8—

6

stemmen.

Openbare toiletten tot SS uur open

Na enige discussie over de openstellings-

tijden van de openbare toiletten in de bo-

venste bouwlaag van het complex onder-
grondse garages van de n.v. Bouwes Ex-
ploitatie Maatschappij — de raad wil de
toiletten in de zomermaanden open stellen

van 9 uur t.e.m. 22.00 uur — gingen de
afgevaardigden akkoord met een krediet
van ƒ 34.500,— voor afwerking en inrich-
ting van de toiletten. De ruwbouw is voor
rekening van de exploitatiemij. Het colle-

ge heeft de direktie van de onderneming
voorgesteld de toiletten door de n.v. te la-

ten exploiteren. Men verwacht spoedig
met de onderhandelingen te kunnen begin-

Gemeente in verweer

De raadsleden stemden eveneens in met
het voorstel van b. en w. verweer te voe-
ren in het door de curator van de n.v.

Exploitatiemij. Pasco tegen de gemeente
aangespannen geding inzake de door de
gemeente geïnde vermakelijkheidsbelas-
ting gedurende de periode, dat in een der
lokaliteiten van het voormalige Badhotel
gelegenheid werd gegeven tot het beoefe-
nen van het zgn. 'Saturnespel'.
De curator, die de gemeente heeft ge-

dagvaard ter rechtsziting van de Arron-
dissements-Rechtbank te Haarlem, te ver-
schijnen, is van oordeel, dat een deel van
deze belasting onverschuldigd is betaald,
o.m. omdat door de rechter is uitgemaakt
dat het spel een met de wet strijdig
kansspel is.

De heer JANSSENS vroeg zich af of de
gemeente wel enig kans maakt dit geding
te winnen. Hij had hier een hard hoofd
in. Naar zijn mening stond de gemeente
in deze kwestie niet sterk. Wij moeten
het beste er maar van hopen, zei spreker.

Plastic zakken met getneentewapen

Het voorstel tot invoering van plastic
zakken bij 't transport van huisvuil werd
door de heer ATTEMA met instemming
begroet. Vooral het tempo bij de voorbe-
reiding van het voorstel kon hij waarde-
den. Voor de raad met de zakken akkoord
ging word er zwaar getild aan de kwali-
tc.t van hot materiaal. Die zal goed zijn,

verzekerde het college. Het gemeentewa-
pen komt er op.

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen
De voorstellen inzake een wijziging van de
winkelsluitingswet (winkels in april op de
zaterdagen tot 23.00 uur open); aanvul-
ling van de voorschriften bestemmings-
plan 'Kennemerweg' ; huurverhoging 1 mei
1968; subsidie volksmuziekschool cursus
1968-'ff9; vervanging rupstractor met
laadschop; vaststelling begrotingswijzigin-
gen en een paar onderwijszaken werden
zonder hoofdelijke stemming door de le-

den van de raad goedgekeurd.

VERZUIMD

TELEFOONTJE ?

In ons dmsdagnummer noemden ioij de ge-
volgde procedure bij de behandeling van
het pier- en landbcbouwingsprojekt nogal
merkwaardig: het indienen door b. en w.
van het definitieve ontwerp bij de Provin-
ciaal Planologische Dienst vóór dat de
raad er een uitspraak over heeft gedaan.

Voorzitter Nawijn reageerde er dinsdag-
avond als volgt op: 'Wanneer de schrijver
van het stukje de moeite had genomen ons
even op te bellen, had hij kunnen horen
hoe de vork precies in de steel zit. Er is

namelijk niets geheimzinnigs aan de ge-
volgde gang van zaken.'
Hij deelde mee dat de raadsleden op een

plenaire zitting van de commissies van
bijstand uitvoerig waren ingelicht over de
te volgen werkwijze.
Ons eventuele telefoontje zou dus weimg

hebben opgeleverd, want het college heeft
een broei tje dood aan het klappen uit be-
sloten bijeenkomsten. Zoals men weet vin-
den commissievergaderingen — helaas —
achter gesloten deuren plaats.

Overigens blijven %mj het een merk-
waardige gang van zaken vinden dat een
plan waarover de Zandvoortse gemeente-
laad in eerste instantie dient te beslissen,
van te voren naar een provinciale dienst
gaat. Wat hebben de adviezen van de ge-
meentelijke diensten en de door de ge-
meente aangetrokken stedebouivkundige
dan nog voor zin?
Na afloop van de vergadering zei een

raadslid: 'Er blijft niets over van de ge-
meentelijke autonomie'. Wij vrezen dat
hij, althans wat Zandvoort betreft, gelijk
krijgt.

De afgevaardigden gaven tevens hun
fiat aan een nagekomen voorstel een zgn.
'burgerzingoldlening' van ƒ 80.000,— aan
te gaan voor de verbetering van de
hockeyvelden en de uitbreiding van de
binnenaccommodatie. Over de voorgeno-
men verbeteringen zullen b. en w. te zij-

ner tijd met afgeronde voorstellen bij de
raad komen.

HALVE FINALE
NED. BASKETBALBEKER
De matige 73—56 overwinning van Lions
op Racmg Beverwijk, toonde duidelijk aan
dat de strijd in de competitie gestreden is

en dat de spelers van Lions al in gedach-
ten bij de bekerwedstrijd van a.s. zaterdag
waren. Men vraagt zich nu af of Lions de
inzinking te boven zullen komen. Coach
Jan Boogaard zegt er het volgende over:

'In bekerwedstrijden zijn we klassen beter

dan in de competitie. Dat wil nog niet zeg-

gen dat we Punch zullen verslaan, maar
hopelijk geven we deze ere-divisieploeg

goed partij. Als Punch er echter g-een

kans toe ziet om Lex (Kroder) en Rob
(Boogaard) uit te schakelen, kan het wel
eens erg spannend worden. Hopelijk zal

het publiek net zo meeleven als de vorige
kee' aldus Jan Boogaard.
Of Lions voor een tweede maal kans

ziet een ere-divisieploeg uit te schakelen
kan men morgenavond om 20.30 uur in de
Sporthal aan de A. J. v.d. Moolenstraat
gaan zien. Voor deze wedstrijd zijn opge-
steld'. Kroder, R. Boogaard, Epker, van
Nooijen, Wouters, Oosterveld, Barten en
Regeling.
De wedstrijd Lions—Punch zal om 18

uur worden voorafgegaan door een jeugd-
tournooi van de Zandvoortse scholen.

N.T.S.-OPNAMEN VAN
BASKETBALWEDSTRIJD
IN SPORTHAL
Morgenavond zal een filmploeg van de
Ned. Televisie Stichting opnamen maken
van de wedstrijd tussen de • Zandvoortse
basketbalver. 'The Lions' en 'Punch' in de
sporthal aan de A. J. v.d. Moolenstraat.
Flitsen uit de ontmoeting zullen waar-
schijnlijk worden uitgezonden in de N.T.S.
rubriek 'Sport in beeld' op a.s. zondag.

LAATSTE ZAALHANDBAL-
WEDSTRIJDEN
IN DE SPORTHAL
A.s. zondag worden dit seizoen weer de
laatste wedstrijden gespeeld in de sport-

hal. Voor Zandvoortmeeuwen is het boven-
dien een zeer belangrijke dag, omdat er
weer twee teams kampioen kunnen wor-
den. Meisjes adspiranten 1 speelt om 11.15

uur tegen Halfweg en Zandvoortmeeuwen
3 speelt daarna om 12 uur tegen Halfweg
2. Indien de Zandvoortse teams winnen
kan de kampioensvlag weer in top. Het
verdere programma vermeldt nog ver-
schillende junioren en dames-senioren wed-
strijden, o.a. om 16.50 uur Onze Gezellen-
Zandvoortmeeuwen. Het derde heren-team
moet zondagavond een beslissingswed-
strijd spelen tegen HBC. Uiteraard is hier

ook weer een kampioenschap in het ge-
ding. De wedstrijd begint om 20 uur in

Heemskerk.

SPORTSCHOOL VIERT
EENJARIG BESTAAN
De sportschool Buchel aan de A. J. v.d.

Moolenstraat herdenkt het één-jarig be-

staan hedenavond met een aantal volley-

balwedstrijden. Zaterdag staat een feeste-

lijke bijeenkomst in het instituut op het
programma en zondag vinden badminton-
wedstrijden plaats.

VOETBALTOURNOOI
VOOR BEDRIJVEN
Evenals vorig jaar wordt op 30 april —
Koninginnedag — een voetbaltournooi ge-

houden tussen elftallen samengesteld uit

werknemers van een 12-tal in Zandvoort
gevestigde bedrijven. Vorig jaar werd het
tournooi gewonnen door een elftal van
The Coca-Cola Export Corporation. Dit
bedrijf is aangewezen om het tournooi

voor 30 april a.s. voor te bereiden. Het
wedstrijdsecretariaat is gevestigd Konin-
ginneweg 36, dat inmiddels met zijn weik-
zaamheden is begonnen. De wedstrijden
tussen de bedrijven zullen plaatsvinden op
de speelvelden van Zandvoortmeeuwen
aan de Vondellaan. Voor de winnaar heeft
de Zandv. Politie Sportvereniging een
fraaie wisselbeker beschikbaar gesteld.

Het tournooi staat onder auspiciën van
het Oranje Comité Zandvoort.

KJ.C.-TOURNOOJ VOOR
MUZIEKINSTRUMENTEN
Hedenavond vinden in alle zalen van het
Gemeenschapshuis de door K.J.C. Noord
georganiseerde koppelwedstrijden plaats,

waarvan de opbrengst ten goede zal ko-

men aan het instrumentenfonds van de
Zandvoortse Muziekkapel. Voor het tour-

nooi heeft zich een groot aantal deelene-

mers gemeld.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
De jaarlijkse algemene vergadering van
O.S.S. wordt gehouden op donderdag 20

maart a.s. in het Gemeenschapshuis.
Behalve de jaarverslagen van secreta-

resse en penningmeester zullen er enige
verkiezingen plaatsvinden in verband met
het aftreden van enkele bestuurs- en com-
missieleden.
Nadere informatie zal worden verstrekt

over de aktiviteiten van de gymnastiek-,
athletiek- en volleybalafdelingen. Tevens
komt de jubileumuitvoerng op 26 april a.s.

in de Zandvoortse sporthal aan de orde.

WATERGETIJDEN

BURGERLIJKE STAND
7 maart 1969—13 maart 1969
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PVïl R
WOENSDAGAVOND 19 MAART 'S AVONDS 8 UUR
SPREEKT IN HET GEMEENSCHAPSHUIS
ANDRE VAN DER LOUW, ONDERWERP:
DE PARTIJ VAN DE ARBEID, NA HET CONGRES

VD A
Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens -

Opeis Kapitan • Rekord
Daf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

Te koop: z.g.a.n.

aquarium
afm. 1.20 mt. x 0.50 x 0.40,

glas 7 mm dik, m. lucht-

pomp en filter, ƒ 95,-; tev.

antieke Jaarsma
kolenhaard

Ie model, zeer fraai bew.,

vraagpr. ƒ 125,-. Tel. 5566.

KOOPRUIL
Aangeboden -Amstelveen:
HUIS. Ben.: Eng. kamer,
9m. pi. serre; bov.: 2 gr.

slp.k., 1 kl. slp.k.; badkam.
met lavet en douche en
gr. zolderk. en ruimte;
Gevr.: kleiner HUIS, om-
geving Zandvoort, telefoon

(02964) 32230 of br. ond.
nr. 2103 bur. Zandv. Crt.

Half-vrijst. WOONHUIS
m. schuur a.d. Oosterpark-
straat te koop aangeboden.
Bevat: woonk., keuk., met
bijkeuken, kelder, 3 slaap-

kamers. Leeg te aanv. Uit-

sluitend Zandv. woningz.
Inl.: Mak. S. Attema & zn.

Hogeweg 64-66, tel. 2715.

Te pachten gevr.: HORE-
CA- of KAMERVERH.-
BEDRIJF, niet te groot;
papieren aanw. Br. ond.
nr. 2105 bur. Zandv. Crt.

Vrijst. HUIS gevr. voor de
maanden juli en aug. Tel.

(020) 731156.

Studente b.z.a. voor BIJ-
LESSEN in frans, duits,

engels, nederlands, grieks,

latijn. Tel. 3649.

Te koop of te huur gevr.:
klein HUISJE (zomerhuis)
voor jong echtp. (defect
geen bezw.) Br. ond. nr.

2104 bur. Zandv. Crt.

WASMACHINE te koop,
merk Erres, Weimarweg4.

Te koop: mooie blanke
OLIEHAARD. Tel. 2063.

WIE heeft • zaterdag mijn
groene JONGENSFIETS
meegenomen? Ter. te bez.
bij* Hans Roodt, Haarlem-
merstraat 68.

Te koop of te huur gevr.:
GARAGE, omg. De Favau-
geplein. Telefoon 3284. •

Allround ETALEUR heeft
voor Zandv. nog 1 dag be-
schikbaar. Tel. 02200-33158

TAPIJT-
TEGELS

Wij gaan door met 15%
korting op tapijttegels, an-
dere vloerbedekkingen, ma-
trassen, bedden, gordijnen,
enz., enz.

Vinkenstraat 30, tel. 5383.

B.z.a. flinke jonge vrouw
voor HUISH. WERK, per
1 april van 8.30-13.30 uur
in hotel of bejaardentehuis
van maandag tot vrijdag.
Verl. salaris ƒ 350,- per
mnd. netto. Br. ond. nr.

2101 bur. Zandv. Crt.

MEISJE gevr. van 8-16.30
uur, 5-daagse werkw. Tel.

3273. Lunchroom Berkhout
Kerkstraat 17.

KEUR-VERF
heeft 't

PARADIJSWEG 2

2 MEISJESFIETSEN te
koop, 8 tot 12 jaar. Telef.
2129, Gasthuisplein 3.

Te koop: OPEL REKORD
m. linnenkap, '56, i.pr.st,

ƒ 200,-. Te bezicht. Burg.
Beeckmanstraat 38 of tel.

5697.

SCHILDERSBEDRIJF
kan nu weer schilder-, wit-
en behangwerk aannemen.
Br. ond. nr. 2102 bureau
Zandv. Courant of telefoon
(023) 16310.

Tc koop: z.g.a.n. KINDER
SULKY m. paard ƒ 30,-.

Celsiusstr. 31, na 18 uur.

Weg. plaatsgebr. PIANO
te koop, ƒ 200,-. Tel. 3233.

Te huur aangeboden:

Bedrijfspand
in Haltestraat, zonder wo-
ning, opp. 34% m=. Inlich-
tingen Haltestraat 40.

Te koop. NSU PRINZ '65,

i.pr.st. Tel. 3039 (na 6 u.)

Te koop gevr.: JONGENS-
FIETS, ca. 12 jaar, i.g.st.

Telefoon 2406.

Te koop: BROMFIETS,
merk Puch, t.e.a.b. Frans
Zwaanstr. 54, tel. 3606.

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK'
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Wij vragen voor ons kantoor te Zandvoort Jeugdige

medewerk(st)ers
met enige jaren Mulo, die zich bezig zullen gaan houden met
het verrichten van diverse administratieve werkzaamheden.

Wij bieden een goede salariëring, tantième, 6% vakantie-
toeslag en tot 25 jaar een huwelijksspaarregeling.

Uw sollicitatie kunt u richten aan de directie van kantoor
Zandvoort, Grote Krocht 12. Mondelinge sollicitatie is moge-
lijk na telefonische afspraak, telefoon (02507) 5341.

Algemene Bank Nederland

elektrotechnisch
instailatiebedf»ii1

van der pof
BLOEMENDAflLSEWEG 275

TELEFOON 023-6 1 42

OVEKVEEN

Een nieuwe Lente en nieuw Geluid, wij hebben

de naam

KEUR-VERF
"beter gevonden dan de VERFTENT.

Vanaf heden dagelijks geopend

Voor 220 verschillende Sikkens auto-kleuren,

kunt ü bij KEUR-VERF terecht.

DJZiXlfxJM \Jf 15 staalboeken en uit voorraad

\f JfciËCJfc alle goede soorten

\J7,L|XX» aUe soorten thuisbezorgd.

PARADIJSWEG 2, tegenover het Politiebureau

^ÏYlode du ^uóóacfQ 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 TEL. 5965

GEMEENTE ZANDVOORT

Aangifte van nieuwe leerlingen

voor het cursusjaar 1969/1970

Zij, die hun kind(eren) met ingang van de
cursus 1969/1970 de hierna volgende open-
bare scholen voor lager onderwijs wallen
laten bezoeken, t.w.

a. de Hannie Schaftschool,
HERENSTRAAT 11;

b. de Dr. Albert Plesmanschool,
A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 57;

c. de Mr. G. J. van Heuven Goedhart-

school,

PAHRENHEITSTRAAT 3;

gelieven daartoe thans aangifte te doen
Ijij de hoofden dier scholen, waarvoor ge-
legenheid zal bestaan dagelijks na 15.45
uur, mot uitzondering van woensdagmid-
dag en zaterdag, in het betreffende school-
gebouw.
De kinderen moeten vóór 1 oktober 1969
de leeftijd van zes jaar hebben bereikt.

Trouwboekje of geboortebewijs dient te

worden meegebracht.

Sociëteit „Duysterghast"
Boulevard Paulus Loot la

4ÏÏM 1 tot 31 maart
||H exposeert

Henk van den Brink
een deel van zijn foto-kollektie.

Da expositie is voor niet-leden geopend op
zaterdag- en zondagmiddag van 2-4 uur,
behalve zondag 16 maart a.s.

Bent U een doe het zelver?
Koopt dan uw HOUT, 'BOARD of TRIPLEX bij

W.JANSEN
Kamerlingh Onnesstraat 21, t.o. de Rioolzuive-
ring. — Privé-adres: De Genestetstraat 7

Zaterdags geopend van 9-5 uur

Volledig betaalde
vrijetijdsbesteding:

MENSEN ONDERVRAGEN
VOOR

OPINIE- EN MARKTONDERZOEK
ALS INTERVIEWER VAN HET NIPO
Het Nipo zoekt mannelijke en vrouwelijke me-
dewerkers om regelmatig (vaak op maandag-
AVOND) vraaggesprekken te houden op door
het Instituut aangewezen adressen. Vergoeding
op basis van gewerkte uren.
Minimum leeftijd: 20 jaar.

Heeft u er belangstelling voor, schrijf dan aan:

NIPO, t.a.v. de heer A. J. M. Baars, Barentsz-
plein 7, Amsterdam-3.

Vermeldt op uw brief nummer: 75-5.

HAARDOLIE voor halve
prijs.' Bij HUBRA N.V.
Elke nieuwe cliënt krijgt

de 2e vatvulling voor hal-

ve prijs. Verdere levering
tegen grooth. prijzen. (17
cent p.1.) Kwaliteitsgaran-
tie en aflevering over ge-
ijkte meter. Zandvoort,
Haarlemmerstr. 27., telef.

5926, b.g.g. 023-67999.

HANAU
hoogtezonnen

's Werelds beste!!

Vraagt inlichtingen

of demonstratie!

Drogisterij-Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7, telef. 2327

Van Kessel

VOOR PIANO'S
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem. Tel. 21036.

WONINGRUIL
Aangeb.: mod. 4-kamer-
FLAT in Nijmegen.
Gevr.: WONING te Zand-
voort. Br. ond. nr. 2109 bu-
reau Zandv. Courant.

Ais uw armen te kort worden . .

.

is het de hoogste tijd voor een
LEESBRIL
of VERNIEUWING van uw glazen.

BrillenspeoiaSist LOOMAN
Mr. Opticien
Erkend Fondsleverancier

HALTESTRAAT 5 TELEFOON 2174

Giraudi

vraagt meisjes
v.a. 18 jr. voor het seizoen.

Tel. (023) 43904, van 18-20

uur.

Gevr.: nette WERKSTER.
Mevr. v.d. Meulen, Hoge-
weg 76, tel. 2003.

WEBER'S
SCHOONMAAKBEDRIJF

vraagt een SCHOON-
MAAKSTER en mnl.
HULP voor de avond-
uren.

Boerlagestr. 2, tel. 4090.

Voor 1969 bieden wij U een grote verscheiden-
heid vun zeer aantrekkelijke vakantietochten
per touringcar.
Enkele woidcn er hier vermeld doch de keuze
is nog veel uitgebreider:

7 dagen ZUID-LIMBURG, LUXEMBURG,
R1JNDAL ƒ 182,50

5 dagen PARIJS ƒ 159,00
8 dagen ZWARTE WOUD ƒ 230,00
10 dagen ZWITSERLAND

(Berner Oberland) ƒ 340,00
10—13—14 dagen OOSTENRIJK, TIROL

ƒ 260,00 — ƒ 280,00
10 dagen OOSTENRIJK, Karinthië .... ƒ 310,00
12 dagen OOSTENRIJK, bezoek Wenen ƒ 310,00
10—14 dagen ITALIË, GARDAMEER

ƒ 280,00 — ƒ 332,00
15 dagen OOST- EN WEST-BERLIJN, PRAAG,

BOEDAPEST, WENEN ƒ 565,00
16 dagen JOEGOSLAVIË ƒ 535,00
BOOTREIS:
7 dagen RIJN en MOEZEL v.a. ƒ 170,00

Nog vele, speciale JONGERENREIZEN, enz.

Reisbureau Kerkman
GROTE KROCHT 18 — TELEFOON 2600

Vraagt een gratis folder!

Te koop: 3-deurs LIN-
NENKAST 2/3 leg, 1/3
hang., ƒ 50,-. Brederode-
straat 25, tel. 2318.

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld . .

.

in alle opzichten

De Raiffeisenbank verzorgt al uw bankzaken:
salarisontvangsten, privé-rekeningen, effecten en
verzekeringen, betaalcheques, vreemde valuta,

reischeques, persoonlijke leningen enzovoort.

Kortom: de Raiffeisenbank doet alle bankzaken
en staat u graag ten dienste met raad en daadl

Kamt v eens (angs voor een persoonlijk gesprekl

RAIFFEISENBANK

HEEMSTEDE-ZANDVOORT
SPAARBANKEN ALLE BANKZAKEN

HEEMSTEDE: Raadhuisstraat 14 - tel. 023 - 87650
Zandvoortselaan 179 - tel. 023 - 44847

ZANDVOORT: Grote Krocht 34-36 - tel. 02507 - 4105
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Slagerij

BURGER
HALTESTRAAT 3

Nieuw Zeelands lamsvlees, heerlijk!

500 gr. ronde BOUT 3,98 wio 5,98

500 gr. magere LAPPEN 2,98 Mo 4,50

500 gr. KARBONADE 1,98 wio 2,98

500 gr. LAMSBORST 1,20
500 gr. LAMSPOULET 8,20

500 gr. HAMLAPPEN
500 gr. KALFSLAPPEN

3,98
4,25

3,78
4,88

500 gram
VARKENSFRIKANDO 4,88

500 gram
fijne RIBLAPPEN

500 gr. ROSBIEF

500 gram

PANKLARE
SCHNITZELS
100 gram

0,98

Heel malse

BIEFSTUK
100 gram

1,20

500 gram
SCHOUDER-
KARBONADE

2,98
100 gram HAM en
100 gr. gebraden GEHAKT 1 flQ

SAMEN *J«w

4 PAKJES
MARGARINE

79 cent 37 cent

100 gram
rauwe LEVER

250 gr. heerlijke
LEVERWORST

1,05

500 gr. haaskarbonade 3,9S

500 gr. ribkarbonade 3,88

Sterk in prijs verlaagd!!

DINSDAG
750 gram

pracht LAPPEN

3.58

WOENSDAG
500 gram heerlijk t AQ
VLEESGEHAKT l

>
HO

3 slavinken 0,99
3 hamburgers 0,99
3 frikandellen 0,99

DONDERDAG
250 gram Mn
BIEF-TARTAAR 1,48
250 gram
RAUWE LEVER 0,69

1 kilo doorregen
RUNDLAPPEN 3,98

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
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150 gr. achterham 1,49

150 gr. lever 0,99

150 gr. pekelvlees 0,89

150 gram
gebraden rosblef 1,49

150 gram
gebraden frikando 1,49

ü_ u
150 gr. leverkaas 0,71

150 gr. saks 0,69

150 gram
boterhamworst 0,74

150 gram
cervelaatworst 0,94

150 gr. osseworst 0,94

150 gr. boereworst 0,94

enz., enz.

Voor uw poes

en hond

Hart, kopvlees,

uier, pens, enz.

Il

m
9
m
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't Enige echt-Indische Restaurant

in geheel Kennemerland DJEMPOL Noordboulevard, nabij circuit

Telefoon 2044
Nasi- en Bami-schotels v.a. ƒ 5,-

bezorgen wij ook aan huis!

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
levert

ZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
FLAGSTONES
PADTEGELS
GR1NTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4996

Abonneert u op de Zandvoortse Couraut

RttPi#fQR

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. a A. GERKESTRAAT 40 fd.

ZANDVOORT Tekfoo»S603

100% financiering mogelijk.

Goedkoop vakwerk
SCHILDERSBEDRIJF

XliiVa Jfca JKJiJ XV JLIZlJK.ljJtl

10961
ZIJLWEG 13, OVERVEEN — TELEFOON 023

15084

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toüetteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg-Wilson
Brk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

in 1 uur gereed

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)

15634 - Haarlem

(^oróetterlo

ciiócm izcjance.

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 2008 5

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

Komt U ook VRIJDAGAVOND
in Café-Restaurant

,0e Kousepaei'

mosselen eten?
O.a. gekookte, gebak-
ken, a la Maison mos-
selen, enz.

„De Kousepaei"

Uitnemende keuken.

Vriendelijke attente
bediening.

C. G. Bluijs .Ir, Haltestr. 25, tel. 2567

Iedere vrijdag verse aanvoer!

Kamerbreed-
tapijt

meubelstottering

't interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

SLAGERIJ VAN DIJK
STATIONSSTRAAT 12 V/H GEBR. KREIJGER

1e kwaliteit rund- kaifs- en varkensvlees

500 gram schouderkarhonade . . 3,25

100 gram ham 0,78

100 gram leverkaas 0,55

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANTI

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-
rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 15079.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT'

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Opeis en V.W., all-risks

verzekerd.

VAN DENSEN'S
centrale verwarmingsbedrijf

fr AANLEG

* OMBOUW

•fc
ONDERHOUD

if. REPARATIE

* CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

>f OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

GROTE en KLEINE assu-
rantie-portefeuilles te koop
gevraagd. N.V. Makelaar-
dij •VEMA', tel. 02560-7767

Bel 569Z
PER 1 APRIL kunnen nog
div. rep. aangenomen wor-
den.

E. v.d. BERG
Reparatie werkplaats:

Burgem. Beeckmanstr. 38
Telefoon 5697.

Zaterdags geopend

Schilders-

bedrijf

Telefoon 2638

Gestoff. ZIT-SLAAPK. ge-
vraagd m. kookgel.h. Br.
m. prijsopg. ond. nr. 1901
bur. Zandv. Courant.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

WOON- en WINKEL-
HUIZEN te koop gevr.,

zowel leeg, als voor beleg-
ging, verkopers betalen
geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

lO AUTO
RIJLESSEN

4750
* VERVOLG- EN LOSSE LESSEN:

f7.50 * FONKELNIEUWE V.W«*

ZANDVOORT:
Oosterparkstr. 41, tel. 3660

DE GROOTSTE COMBINATIE
VXN AUTORIJSCHOOLHOUDERS
.IN'

: NEDERLAND

„DE CENTRALE"

QUICK SERVICE
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Reparaties, poetsen en
wassen, ook op zaterdag.
Banden tot 30% korting.

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over-
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 10117.

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
ZEESTRAAT 44-
TELEFOON 2254 *
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. UITGEVER: IJS DE JONG. GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Redaktle en adm.: Achterweg 1

Advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;

per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

,

Losse exemplaren 20 cent.

Giro 52 33 44 tn.v. Ijs de Jong
Postbus 23, telefoon 2135

'Kou drukt publieke belangstelling

Zandvoortmeeuwen bedwong Hollandia

in tweede ronde

De lange en. ijzige uitloop van de winter schrikt het publiek af wedstrij-

den in de open lucht te gaan bezoeken. Afgelopen zondag was dat goed

merkbaar bij de wedstrijd die Zandvoortmeeuwen speelde tegen de

Hoornse club Hollandia. Slechts 500 toeschouwers, diep in de kraag

van hun winterkleding gedoken en sommigen met poolachtige hoofd-

deksels op, woonden de ontmoeting bij. De ZVM-getrouwen door dik

en dun hebben er overigens geen spijt van gehad. Hun favoriete club

versloeg het elftal uit West-Friesland met 1— 0.

De tweeëntwintig voetballers op het veld
aan de Vondellaan hadden van de mei-
scherpe wind, zo leek het althans vanaf
'de wal', niet de minste last. Vooral de
voorhoede van het Hoornse elftal was bij-

zonder goed op dreef. De spelers liepen
vanaf de eerste minuten het vuur uit hun
kicks om zo snel mogelijk een doelpunt
in de wacht te slepen. De defensie van de
geel-blauwen toonde zich niet in het minst
verrast door het offensief van de bezoe-
kers en doorstond de belegering in het al-

gemeen met sukses. Een paar maal wer-
den de verwoede pogingen van Hollandia
om keeper Molenaar te passeren onder-
broken door de vertikale en horizontale
omlijsting van het doel. Maar zonder ge-
luk vaart nu eenmaal niemand wel.
Met de voorhoede van de kustbewoners

ging het inmiddels minder "voorspoedig.
De vleugelspelers werden te weinig in het
spel betrokken en met de pogingen om
via het midden de defensie van Hollandia
open te breken werd door de verdediging
korte metten gemaakt. De aanvalslinie
van Zandvoortmeeuwen zag dan ook voor
de rust geen kans werkelijk gevaarlijk te

worden. Het accent bleef voornamelijk
rusten op de achterhoede en die deed haar
werk voortreffelijk.

Na de pauze spande de aanvalslinie van
de

i

thuisclub zich in de matte indruk van
de eerste speelhelft weg te nemen door
het ontplooiien van pittig en zeker ook
kansrijk aanvalsspel. Niet alleen via het
middenterrein, maar ook langs beide vleu-
gels oefende men druk uit op de defensie
van Hollandia, die zich, vooral in de eer-

ste fase van het ZVM-offensief, niet van
haar stuk liet brengen. Onder de kracht
van de aanvallen begon de achterhoede
echter langzaam maar zeker af te "brok-
kelen en in de 7e minuut na de hervatting
was er geen houden meer aan.

' Richard Bruijnzeel maakte goed gebruik
van een der openingen in de achterlinie

van de gasten en schoot raak, 1—0.

Hollandia trachtte direct na de aftrap
het verloren initiatief te herwinnen. Daar
slaagde het elftal, dat lange tijd in de
competitie de toon aangaf, vrij aardig in,

maar in de' afwerking van de aanvallen
faalde het volkomen. Het Hoornse elftal

blijkt niet meer over de schutters te be-

schikken die nodig zijn om de kroon op
het aanvalswerk te zetten. Nu werd het
de

,

gasten ook niet bepaald gemakkelijk
gemaakt door de achterwaartsen van de
thuisclub. Die verdedigden zich even
energiek als in de eerste helft en lieten

het leer niet verder rollen dan nodig was.

Tot in de laatste minuten bleef Hollan-
dia pogingen in het werk stellen een door-
braak in de gelederen van het thuisfront
te forceren. Het mocht de gasten echter
niet lukken de vruchten van hun noeste
arbeid te plukken en mee naar Hoorn te

nemen. Zandvoortmeeuwen gaf de zege
niet prijs.

Hier volgt, na de afgelopen competitie-

zondag, de stand in afdeling West, tweede
klasse A:

Vitesse '22



% Is stukken]

voordeligerwwmm
,

j«nd(plen^|

DIRKïl BROEK

OAC.HERMAHS
az.
.te

.

(Jsmorgen6 Ts lodb minderdruk!)

op 12) en20maarb

datsch<aeit;di*5belües 11 j

LITB2BLIKKEM

DOPERWHES
zet ereen
pstsir weg

!#i Wab2sgb;Uhiervört.| ^

QSDTBSAAL.

PAPRIKACHSPS

^dagenlang'

onze toopiesstünrl'

mKJE„PBDFI"

MARGARINE
woensdag

dondetdaq

neemimee! v-'-tsdiaeltvaèi

!

HKEWK£EOMI€£

FR1TESSAUS
o/mot

reuze geaand-rréuzEwaaeiig!.

PUUI2 NATUUR

RONDE
PRUSi

2dagen

'dafclaw dQ=r;mséea'rÖ!maéfc!

.

RJNE

3AM
,

IPOTBI

reartsstreetselmcort !.

„12HENSEE"

IRVETTASINASj

WlEI
1FLESSENT

;LET0P:1O :StUKS'.

OVENVEK3E PENCEE

GEBAldlÊS
irolbi 4L

1 samfen DEIE POND.!.-;

SODA
Ibmbi
a 1

l750ojr.
1

; sds klstp op da voürpijl 11

SPUIT

<

BUS

HAARLAK

DIRKSSiBROEK

3ACHERMANS

K.

NE.LS.0N SCHOENEN
biedt plaats aan

aankomend

verkoopster
pl.m. 1G jaar; 5 dg. werk-
week, geen avondwerk.
Soll. dagcl. v. 9—6 uur.
Haltestraat 12

Gevr. FLINKE WERK-
STER, voor 2 hele dagen
per weck. Telef. 5076

WERKSTER b.z.a. ƒ 4,-

per uur. Telefoon 3501.

Jongeman zoekt
NET KOSTHUIS. Br. met
prijsopg. ond. nr. 2203 bur.

Zandvoortse Courant.

Wij vragen een MEISJE
voor winkel en/of huishou-
ding. Goede beloning.

J. P. Bouckaert, Haltestr.

37, telefoon 2891.

Nette WERKSTER b.z.a.

v. vrijdag v. 9—2 u; flatw.

Br. nr. 2202 bur. Zandv.
Courant.

Tennis
CLUB IN BENTVELD op
dinsd.- en donderd.ochtend
spelend, zoekt nog enige
leden. Telefoon 5318.

Zij is een van die ruim
850.000 eenzame Duitse
vrouwen. Vragend kijkt zij

U aan. Wie wil haar en
haar lotgenoten gelukkig
maken.
Geld maakt niet gelukkig,
dus vermogend behoeft U
niet te zijn, wel een vlij-

tige, levenslustige en toch
huiselijke man.
Wie heeft mij nodig? Wie
mag ik mijn liefde schen-
ken. Wiens kinderen mag
ik verzorgen en vertroete-

len? Wanneer U met mij
of mijn lotgenoten kennis
wilt maken schrijft U dan
eens en U ontvangt direkt

de afbeeldingen van 18
van ons waaruit U een
eerste keus kunt maken.
Alle verdere inlichtingen

over ons kunt U verkrij-

gen bij het Duits-Nederl.
Bemiddelingsbur. P. van
Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich, West-
Duitsland.

Gestoff. ZIT-SLAAPK. ge-
vraagd m. kookgel.h. Br.
m. prijsopg. ond. nr. 1Ö01
bur. Zandv. Courant.

WEBER'S
SCHOONMAAKBEDRIJF

vraagt een SCHOON-
MAAKSTER en mal.
HULP voor de avond-
uren.

Boerlagestr. 2, tel. 4090.

HAARDOLIE voor halve
prijs! Bij HUBRA N.V.
Elke nieuwe cliënt krijgt
de 2e vatvulling voor hal-

ve prijs. Verdere levering
tegen grooth. prijzen. {17
cent p.1.) Kwaliteitsgaran-
tie en aflevering over ge-
ijkte meter. Zandvoort,
Haarlemmerstr. 27., telef.

5926, b.g.g. 023-67999.

SCHILDERSBEDRIJF
kan nu weer schilder-, wit-
en behangwerk aannemen.
Br. ond. nr. 2102 bureau
Zandv. Courant of telefoon

(023) 16310.

Goed rijdende OPEL ca-

ravan '61, ƒ 400,-, tel. 3275

ABONNEERT V
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

Palmtak en primula
Voorboden en symbolen van nieuw leven

Hoe diep oude gewoonten in het volksleven geworteld kunnen zijn

wordt wel bewezen doordat er nog steeds, na eeuwen en eeuwen (zij het

niet altijd in gelijke mate en veelal door kinderen), oude gebruiken in

ere worden gehouden.

Om een voorbeeld te noemen: de uit de middeleeuwen stammende

ezelsprocessies zijn in ons land weliswaar geheel verdwenen, maar in

Belgische dorpjes trekken ze nog rond op de zondag voor Pasen. Het

met palmtakken versierde beeld wordt door vier mannen gedragen.

Deze processies, oorspronkelijk een ge-

heel kerkelijke aangelegenheid, werden in

de loop der eeuwen vervormd tot volksge-
bruik en later in ere gehouden door de
kinderen. Wanneer dit precies is begonnen
valt moeilijk vast te stellen, maar het in

optocht lopen met de palmpaasjes is al

zeer oud.

Toch is de kerkelijke processie niet de
enige bron, waaruit deze Palmzondagge-
woonte is voortgekomen. De groene tak,

die lentezegen brengt, wordt in heel Euro-
pa als zodanig gekend. De kinderen, die

met hun lied de lentezegen overbrengen,
ontvangen op hun beurt weer een gift. Bij

gebrek aan echte palmtakken worden
voor do palmpaasjes buksboomtakjes,
sparregroen of hulst gebruikt. Ditzelfde

geldt voor het 'palmen' van de velden. Op
Palmzondag steken boeren een groene tak
m de grond. Eertijds beschouwden zij die

tak als drager van nieuw leven. Door er
de grond of mens of dier mee aan te ra-

ken hoopten zij de levenskracht op veld

en hoeve over te dragen.

Bij al deze planten die in de legendes
zijn verweven met Pasen, zijn er maar
weinig, die echt de naam paasbloem of

paashout dragen en dan nog slechts die

enkele, die vroeg in het voorjaar bloeien.

Een van de bloemen, die de naam paas-
bloem draagt, is' de primula. Deze 'eer-

steling' dankt haar Nederlandse naam,
sleutelbloem, ook al weer aan. een volks-

geloof, n.1. dat de plant ontstond op de
plaats waar de gouden hemelsleutels op
aarde neerkwamen toen Petrus hen had
laten vallen. De vroeg bloeiende sleutel-

bloem geeft hoop op een goed nieuw be-

gin. Dat prille begin heeft na de winterse
barheid wel een duwtje in de goede rich-

ting nodig. Vandaar, dat in de Palmpaas
allerlei vruchtbaarheidssymbolen zijn ver-

werkt. Zo zijn b.v. in Elburg de Palm-
paasjes altijd versierd met een bruinge-

bakken moederzwaan, omringd door klei-

ne krielhaantjes met krentenoogjes. De
moederzwaan heeft een aantal jonge
zwaantjes op de rug. Dit symbool van het
nieuwe leven wordt rondgedragen door de
straten van het oude stadje, langs de oude
geveltjes, onder de poort en langs de
stadswallen. In Twenthe en de Achter-
hoek heeft de 'kukelhaan' een aantal kui-

kentjes op zijn rug.

Het lopen met de Palmpaas is specifiek

voor Nederland en West-Duitsland. In
Vlaanderen zijn op sommige plaatsen
weer andere gebruiken bewaard gebleven
voor de Palmzondag, o.a. de zgn. vinke-

niersfeesten.
De vink is in Vlaanderen oen populaire

wedstrijdvogel. De bedoeling van de wed-
strijd is, dat de vink in een uur zoveel mo-
gelijk verschillende liedjes zingt. De be-

zitter van de vink, die het hoogste aantal
heeft gezongen (dat loopt tot in de 700!),

wordt met papieren rozen en kransen tot

keizer gekroond, degene, die na hem op
de tweede plaats komt, tot koning.

Niet alleen landelijk of procinciaal zijn

er verschillen in gebruiken, zij variëien

zelfs per streek. Begint meestal het eier-

garen pas na Schortelwoensdag en wel op
zaterdag 'als de klokken beladen met eie-

ren uit Rome zijn teruggekeerd', in Twen-
te kent men het eiergaddern reeds op
Palmzondag. Jongens van 10 tot 16 jaar

gaan onder aanvoering van Judas, de pen-

ningmeester — de naam herinnert aan de
man uit Kariot, die Jezus, volgens het

bijbelverhaal, voor dertig zilverlingen

heeft verraden — langs de huizen. Zij

zingen oude paasliederen, zoals:

Vrouwke, vrouwke doe oe best,

Haal de eiers uit het nest

God zal ze hennen,

Van die witte hennen

Een ei is geen ei,

twee ei is een half ei,

derde is een paasei.

De jongens dragen allemaal een takje
palmgroen op de jas. In hun hand heb-
ben zij een kromme eiken stok met een
met palmgroen versierd handvat. Niet al-

leen eieren, maar ook geld ontvangen zij.

Deze Judascenten houden de herinnering
levend aan de vroegste lenteoffers. De
wel zeer reële 'buil' wordt verdeeld of af-

gestaan aan de paasvuurcommissie. En
bij deze paasvuren werd dan hier en daar
weer symbolisch een judas verbrand, de
pop, die ook wel de' winter voorstelt. En
dan is het maar hopen, dat niets de komst
van een zegenrijke lente meer in de weg
staat.

Sport en spel

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"'
Uitslagen afgelopen weekeinde:
Zandv.m.—Hollandia 1—

De overige voor afgelopen zaterdag en
zondag vastgestelde wedstrijden werden
afgelast.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Na een onderbreking van enige weken, in
verband met de Voorjaarsbeurs in de Ken-
nemcrsporthal te Haarlem, wordt de vol-
leybalcompetitie in deze hal op woensdag
19 maart a.s. voortgezet met de navolgen-
de wedstrijden:
Heren: O.V.R.A.—O.S.S. 8.15 u.

Jeugd: Major—O.S.S. 7.15 u.

Dames: D.S.S.—O.S.S. 9.15 u.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
Het eerste tiental van ZHC heeft in de
strijd om de districtstitel een 8—2 over-
winning behaald op Heemstede 2. De wed-
strijd werd vorige week donderdag ge-
speeld. Op maandag 24 maart staat de
laatste ontmoeting in de bondscompetitie
op het programma en wel tegen Hoofd-
dorp.
De uitslagen van de bekerwedstrijden,

die eveneens op 13 maart werden ge-
speeld, luiden als volgt: f

S. P. Weller-Beekhuizen '0—

1

E. Gcerts-Loo —

1

Verlaan-Van Keule 1—
F. Geerts-Hessing —

1

R. Weller-De Jong —

1

v. Ommeren-Nefkens 1—
Kolkman-v.d. Brom %—

%

Bij de jeugdwedstrijden waren de resulta-
ten:

Van Essen-Stalenhoef 1—
Valk-Havinga 1—

1

Keislair-Brandt 2—

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
Na de derde wedstrijd van de vierde win-
tercompetitie luidt de stand:

A-lijn: 1. Jongbloed-Schutte, 163.13% en
2. Notterman-Stor, 161,92%.

B-lijn: 1. Reijer-de Wit, 178.24% 2. Fam.
Vader, 166.21%.

C-lijn: 1. Fam. Smink, 180.97% en 2.

dames Bos- De Jong, 155.83%.

K.J.C. „NOORD"
In de clubcompetitie voor het kampioen-
schap van maart neemt de hr. J. Koning
met 10799' pnt. de eerste plaats in, mevr.
V.d. Heijden is tweede met 9872 pnt. me-
vrouw Kuvener derde met 9655 pnt. en
mevr. Stokman vierde met 9347 pnt.

a
A.s. zaterdag vindt in het verenigingsge-
bouw 'De Krocht' de prijsuitreiking plaats
aan de winnaars van het door KJC Noord
gehouden klaverjastournooi voor Zand-
voortse clubteams. Zoals reeds bericht
werd het kampioenschap behaald door
T.Z.B.-b. Tweede werd N.-Noord en derde
Z.-25.

Kruiswoordpuzzel
PUZZEL NO. 74-.
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Andre van der Louw:

Erkenning van DDR
noodzakelijke stap voor het bereiken van politieke ontspanning

Voor de woensdagavond in het Gemeenschapshuis door de afdeling

Zandvoort van de Partij van de Arbeid belegde openbare bijeenkomst

bestond een ongekend grote publieke belangstelling. En die opkomst

liet zich ook wel verklaren gelet op de voor deze avond uitgenodigde

spreker: de heer Andre van der Louw, vice-voorzitter van het partijbe-

stuur en sleutelfiguur in Nieuw Links. De heer Van der Louw is de af-

gelopen weken vrijwel onafgebroken in het nieuws geweest in verband

met zijn optreden op het onlangs gehouden pvda-congres. Hij sprak

daarover als een man die afstand van zichzelf kan nemen. Openhartig,

een tikje ironisch en vooral sympathiek.

De bijeenkomst werd geopend door de
voorzitter van de afdeling Zandvoort, de
heer H. de Jong. Hij stelde er prijs op te

verklaren dat het bestuur van de afdeling
zich unaniem achter het nieuw gekozen
hoofdbestuur schaart. Het heeft geen
enkele behoefte aan het bijeenroepen, van
een buitengewoon congres.

'

De op het onlangs gehouden congres ge-
nomen besluiten zijn op volkomen legale

wijze en in overeenstemming met de vast-

gestelde spelregels tot stand gebracht, al-

dus de voorzitter.

Mentaliteits- en generatieverschil

Na deze solidariteitsverklaring nam de
heer Van der Louw het woord. Hij wond
er geen doekjes om dat er op het congres
grote spanningen aan het daglicht waren
gekomen. Deze kwamen naar zijn mening
voort uit een mentaliteits- en generatie-

verschil. Spreker noemde het een goed
ding dat men ondanks de verschillen van
inzicht en tegengestelde opvattingen bij

elkaar was gebleven. De vice-voorzitter

achtte het van groot belang dat in de
Partij van de Arbeid nieuwe gedachten en
impulsen een kans hebben gekregen.
In zijn inleiding, waaraan spreker de

titel 'De Partij van de Arbeid na het con-
gres' had gegeven, ging hij uitvoerig in

op twee op het congres genomen beslui-

ten die nogal wat beroering hebben ge-

bracht in de binnenlandse politieke vijver:

de erkenning van v

de Duitse Democrati-
sche Republiek en het afwijzen van sa-

menwerking met de kvp op regeringsni-

veau — vóór en na de Tweede Kamer
verkiezingen van 1971.

Over de erkenning van de DDR bestaat
nogal wat misverstand onder de leden en
niet-leden van de partij, stelde de heer
Van der Louw vast. Velen menen dat de
erkenning van Oost-Duitsland politieke

waardering betekent voor het regiem-TJl-

bricht. Niets is minder waar, aldus de vi-

ce-voorzitter. De erkenning van de DDR is

alleen gebaseerd op het blote feit van het

bestaan van deze staat. Oost-Duitsland is

een realiteit, waar wij niet langer om-
heen kunnen.
Wanneer het ons ernst is te streven

naar ontspanning in de oost-west verhou-

ding, betoogde spreker, is de erkenning
van de DDR een noodzakelijke stap op
deze weg. Het is gewoon absurd en boven-

dien levensgevaarlijk om het bestaan van
Oost-Duitsland te negeren. De heer Van
der Louw was van mening dat erkenning

van de DDR de liberale krachten in dit

land, die er ongetwijfeld zijn, zou kunnen
stimuleren. Tevens zou het aanvaarden
van de DDR als een staatkundige en po-

litieke realiteit van gunstige invloed kun-

nen zijn op de situatie in Berlijn.

KVP in rechterhoek

Van de internationale politiek stapte de

vice-voorzitter over naar de binnenlandse.

De afwijzing van de kvp als regerings-

partner heeft de nodige reakties teweeg
gebracht in politiek geïnteresseerd Ne-
derland. Spreker kenschetste de kvp als

een partij, die alle kanten uit kan, zonder

ooit kleur te bekennen of een duidelijke

keuze te doen. Deze partij, aldus de heer

Van der Louw, zit van de ene dag op de

andere in het conservatieve- of het pro-

gressieve kamp. Volgens de heer Van der

Louw behoort de kvp met de wd in de

rechterhoek thuis en acht de pvda met de-

ze partij geen basis voor samenwerking
meer mogelijk. De nacht van Schmeltzer

heeft dit wel duidelijk, gemaakt.
Volgens de heer Van der Louw bestond

er geen tegenstelling tussen het besluit

van het congres in de Nato te blijven en

de afwijzing van de door het parlement

gevoteerde 250 miljoen extra voor de Na-
to-defensie, volgend op de inval van de

oostblok-landen in Tsjecho-Slowakije.

De meerderheid van de pvda-leden

vreest een politiek luchtledig wanneer ons

land de Nato de rug zou toekeren — de

heer Van der Louw denkt daar zelf an-

ders over en gaf uitsluitend de mening
van de meerderheid weer — maar die

meerderheid staat tegelijkertijd afwijzend

tegenover een terugkeer naar de koude
oorlog. De pvda wenst een politiek van
ontspanning en niet van verhoogde mili-

taire inspanning, beklemtoonde spreker.

Voor het huidige kabinet kon spreker

geen enkele waardering opbrengen — 'het

voert een uitgesproken conservatief be-

leid'. Hij hoopte dat de regering De Jong

nog voor de verkiezingen van 1971 in het

stof zou bijten. De pvda, vervolgde de hr.

Van der Louw, is dan bereid en in staat
regeringsverantwoordelijkheid op zich te

nemen, maar niet alleen. Daarvoor is sa-

menwerking met de andere progressieve
partijen noodzakelijk.
Wat het streven naar een progressieve

concentratie betreft, zei spreker te hopen
op een wijziging in de afwijzende houding
van D'66. Persoonlijk was hij niet pessi-

mistisch gestemd over een mogelijk ak-
koord. De heer Van der Louw zou het
betreuren, wanneer deze jonge partij, die

met zoveel elan en durf was gestart, in

het gezapige midden van de politiek te-

recht zou komen. Spreker sloot een samen-
gaan met de a.r.-partij niet bij voorbaat
uit. Vooral de radicalen in deze partij

hadden zijn vertrouwen.
T.a.v. de toekomstige binnenlandse ont-

wikkeling legde de vice-voorzitter de na-
druk op de noodzaak van de verdere de-

mocratisering van onze politieke-, bedrijfs-

en onderwijsstructuur. Voor een betere en
meer rechtvaardige inkomensverdeling zal

de basis moeten worden gelegd bij het on-

derwijs — het geven van gelijke kansen
voor iedereen om zich te ontwikkelen. In
dit verband pleitte de heer Van der Louw
voor het voeren van een zo breed moge-
lijk cultuurpolitiek.

Vragenvuur

Na een korte koffiepauze werden de aan-
wezigen in de gelegenheid gesteld vragen
te stellen. Een aanmoediging was overbo-
dig, cv gingen direkt vele vingers omhoog'.

De uiteenzetting van de heer Van dei-

Louw over de erkenning van de DDR had
bij sommige aanwezigen het onbehagen
over dit besluit niet weg kunnen nemen.
Het zag er somber uit voor de toekomst
van de pvda, wanneer de partij dictaturen

ging erkennen, vond een der vragenstel-

lers.

De vice-voorzitter betoogde nogmaals
dat de erkenning van Oost-Duitsland niets

te maken had met het regeringssysteem
in dat land. De pvda voelt geen enkele

sympathie voor de methode-Ulbricht, zo-

min de partij een greintje sympathie
koestert voor de methode-Franco, Salazar

en die van de Griekse kolonels. Maar
Spanje, Portugal en Griekenland worden
wèl — ongeacht de autoritaire regiems —
door Nederland erkend en daarom vond
spreker het onzinnig de DDR van erken-

ning uit te sluiten, louter en alleen om het

feit dat het een communistisch land is.

Wij zijn toch ook niet zo dwaas om het

bestaan van de Sovjet-Unie dood te zwijr

gen, zei de heer Van der Louw. Hij her-

haalde het nut van erkenning: ontspan-

en natuurlijk ook voor uw

gramofoon en
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ning in Europa en het leggen van kontak-
ten op regeringsniveau.
Op een vraag of de pvda een hereniging

van West- en Oost-Duitsland voorstond,
antwoordde de heer Van der Louw dat het
bestaan van de twee landen een gevolg ip

van de nederlaag van de nazi's in de
tweede wereldoorlog. Het is de tol die

Duitsland moet betalen voor zijn rol in die

oorlog. Persoonlijk was hij geen voor-
stander van een eventuele hereniging
Wel zag hij in de verre toekomst kansen
voor een of andore vorm van samenwer-
king, mogelijk uitmondend in een federa-
tie.

In zijn antwoord op een vraag over do
eventuele naasting van het particuliere

grond- en ondernemingsbezil, zei de heer
Van der Louw weinig te zien in nationali-

sering. Wij zullen het eerder moeten guan
zoeken in de verdere uilbouw van de me-
dezeggenschap van de burgerij. Do inwo-
ners van ons land zullen zelf moeten uit-

maken hoe zij b.v. de ruimte, de grond,
etc. willen gebruiken. Om dit te realise-

ren zullen nieuwe vormen moeten worden
gevonden en uitgeprobeerd.
Een oud-sdap-er/pvda-er was verontrust

over de ontwikkeling van de partij, 'waar
te veel aan de top wordt geregeld en te

weinig wordt geluisterd naar de stem van
het gewone lid'. Na het tot stand komen
van de sociale wetgeving zag hij eigen-
lijk geen toekomst moer voor de partij.

Er zijn stappen gezet op wog naar mee"
inspraak van de leden in de partij, met
name op het gebied van de aanwijzing van
kandidaten voor een Kamerzetel, ant-

woordde de heer Van der Louw. En wat
de toekomst van de partij — na het con-
gres — betreft, zei spreker, 'het begint
nu pas'. Met de in het verleden bereikte
resultaten op sociaal gebied is een basis

gelegd voor een verder materiële en maat-
schappelijke ontwikkeling in zo breed mo-
gelijke zin. Het streven naar gelijke kan-
sen voor iedereen. Voor de pvda is hier

een taak weggelegd dit streven te stimu-
leren en te aktiveren, aldus de heer Van
der Louw.
Aan het slot van het vragenvuur infor-

meerde e^n der aanwezigen of Nieuw-
Links als groepering binnen de pvda blijft

bestaan. Het antwoord luidde: 'Ja, want
een mentaliteit, een gedachte, kun je niet

opheffen'.

Premier Golda Meïr

Kordate en oorspronkelijke vrouw
leidt de regering van Israël in spannende dagen

Het plotseling overlijden van minister-president Levi Esjkol heeft me-
vrouw Golda Meïr opnieuw voor het voetlicht gebracht.

Zij is de nieuwe minister-president van Israël en aanvaardde deze func-

tie in een tijdperk van ongewoon grote spanningen.

Golda Meïr is zeventig jaar. 'Dat is geen
schande', zei ze zelf, toen men haar on-

danks dozc hoge leeftijd polste voor het
premierschap.
Haar mans naam is Myerson, maar hel

echtpaar veranderde deze naam in een
Hebreeuwse. Meir was een der leidende

rabbijnen . uit het verleden van het volk
Israël.
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BURGERLIJKE STAND
14 maart 1969—19 maart 1969

Geboren: René Peter
t

z.v. J. Paap en
H. Smeenk.
Overleden Hendrik Johannes IJgosse,

oud OS jaar, gehuwd met M. G. Werneis;
Arie Paap, oud 65 jaar, gehuwd met H.
C. de Vries; Sophia Lanting, oud SI jaar;

Jacoba van Dee, oud 89 jaar, gehuwd ge-

weest met C. J. Krug.
Ondertrouwd: Coenraad Wilhelm Scheij-

dc en Francisca Johanna Jacoba Huf;
Marco Gerard van Gennep en Johanna
Margarelha Draijer; Peter Kanger en Ri-

ta Conslance Alphonsine Hecsemans.
Geboren buiten de gemeente: Alice Pe-

tronella, d.v. R. E. Til en J. E. Mathijs-
sen.

Overleden buiten de gemeente: Leuntje
Paap. oud 74 jaar, geh. gew. met J. A. Sc-

bregts; Wilhelmina Catharina Tolhuizen,
oud 71 jaar, gehuwd met J. M. F. Colleo;

llarijtje Koper, oud 40 jaar, gehuwd mei
F. J. J. Greoff.

Toewijzing van woningen aan urgentiegevallen werkt onbevredigend

en bovendien voor uw

huishoudelijke
apparaten
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HOND VIEL KINDEREN AAN
Een uit een tuin van een perceel aan de

dr. C. A. Gerkestraat ontsnapte Eskimo-
hond — een zgn. 'Husky' — heeft maan-
dag- en dinsdagmiddag een ware terreur

uitgeoefend. Maandag viel het beest tij-

dens een 'stoeipartij' nabij het Zebrapad
aan de Gerkestraat, drie kinderen van
resp. 5, 4 en 2 jaar aan, waarvan een der

jongsten een bijtwond opliep. Na een halve

dag en nacht spoorloos te zijn geweest,

dook de hond dinsdagmiddag omstreeks
2 uur in de Fazantenstraat op, waar het

een 6-jarig meisje dusdanig verwondde,

dat het kind zich onder doktersbehande-

ling moest stellen. De hond werd later op

de dag gevangen en door een dierenarts

onderzocht. Vastgesteld werd dat er van
hondsdolheid geen sprake was. Volgens de

dierenarts leeft het beest in een te kleine

ruimte.
De ouders van het slachtoffertje zouden

overwegen tegen de eigenaar van de hond,

de bokspromotor C.M.J.R., een klacht bij

de justitie in te dienen. Volgens een me-
dedeling zou de hond uit de tuin zijn ont-

snapt toen na een bezoek van een leveran-

cier het hek niet goed was afgesloten.

maart
HW

WATERGETIJDEN

23
24
25
26
27
28

I 29

6.36

7.12

7.55
8.51

10.08
11.49
0.37

LW
2.00
•2.30

3.30

4.00
5.30

7.00

8.30

HW
18.54
19.36
20.24
21.31
23.02

13.06

LW
14.30

15.00

15.30
16.30
18.00

19.30
21.00

berijdbaar
strand

10.30—16.30
11.00—17.30
12.00—18.00
12.30—19.30
14.00—21.00
15.30—22.30
4.30—11.00

I Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

Zaterdag j.1. sloot de inschrijving voor
een dertigtal woningen welke nu nog in

aanbouw zijn aan de Celsiusslraat. Deze
woningen worden betaald met geld dat

voor een deel van subsidie afkomstig is

en voor een ander, veel groter, deel af-

komstig is uit leningen die door onze Ge-
meente gegarandeerd worden. In Zand-
voort wonen een dertigtal gezinnon waar-
van de woonomstandigheden dermate be-

nard zijn dat de Gemeente van zeer 'ur-

gente' gevallen spreekt. Wanneer nu Bur-
gemeester en Wethouders slechts aan die

zgn. urgente gezinnen een vestigingsver-

gunning zouden verlenen en niet aan an-

deren dan zou daarmee in een klap de
meest schrijnende vorm van woningnood
in Zandvoort verdwenen zijn.

Maar dat gebeurt niet, slechts zes van
deze woningen zijn voor de meest urgente
gevallen beschikbaar en dat komt omdat
de Gemeente met de eigenaar vooraf een
aantal afspraken heeft gemaakt. De be-

langrijkste van die afspraken is dat de
eigenaar, de plaatselijke woningbouwver-
eniging E.M.M., zelf voor de overige 21

woningen een bewoner mag aanwijzen.

Datis op zichzelf niet onjuist, ook andere
huiseigenaren mogen meespreken als hei

erom gaat een nieuwe bewoner aan te wij-

zen voor een nieuwgebouwd of leeggeko-

men woning. In het
>
geval van E.M.M,

geldt de regel dat de voordracht van de

Vereniging i.h.a. bindend is; dat betekent

in de praktijk dat de bevoegdheid van b.

en w. voor het verlenen van vestigings-

vergunningen als het ware is gedelegeerd

aan het Bestuur van E.M.M, voorzover
het woningen van E.M.M, betreft, dit zijn

vrijwel alle zgn. Woningwetwoningen wel-

ke in Zandvoort zijn en worden gebouwl,
dit dan met uitzondering van de zgn.

keuzewoningen, een kleine minderheid.

Het komt dus hierop neer dat een zeer

groot aantal woningen die met een be

langrijke steun van de Rijksoverheid (en

dat zijn wij allemaal) en met garantie

van de Gemeente (en dat zijn wij ook al-

lemaal) tot stand zijn gebracht, worden
verdeeld door een Bestuur van een Wo-
ningbouwvereniging. Nu heeft die ver-

eniging een voorkeur voor haar eigen le-

den maar dat is niet zo'n bezwaar, im-

mers iedereen kan lid worden en het lid-

maatschapsgeld is zo geiing dat hieruit

nauwelijks meer dan de ledenadministra-

tie bekostigd kan worden, dat is dus ook
geen bezwaar.

Resumerend is het zo geregeld dat een
deel van de belasting die wij allen beta-

len wordt besteed door er woningen voor

te bouwen voor diegenen onder ons die

onvoldoende gehuisvest zijn en niet in

staat zijn zelf alle aan huisvesting ver-

bonden kosten op te brengen; de Wet
draagt vervolgens b. en w. op deze wonin-

gen aan de betrokkenen toe te wijzen,

uiteraard de meest urgente gevallen het

eerst. Toewijzen is een slechtgekozen
woord, de eigenaar spreekt ook zijn

woordje mee, beter is te zeggen slechts

vergunning te geven wanneer het een ur-

gent geval betreft.

Hier in Zandvoort is die bevoegdheid
in de praktijk gedelegeerd aan het Be-
stuur van E.M.M, en als dat Bestuur nu
maar dezelfde criteria hanteert, woonom-
standigheden, inkomen enz. dan is er

geen vuiltje aan de lucht.

En daar gaat het nu om, want dat doet

het Bestuur niet. E.M.M, geeft degene die

hel langst lid is de grootste voorkeur en
dat betekent dat wie, om welke reden dan
ook, niet een jaartje of tien lid is, dom-
weg niet in aanmerking komt. Maar het

betekent ook dat wie, goed gehuisvest of

te rijk, langer lid is domweg wel in aan-

merking komt. Dit systeem sluit een ieder

jonger dan 28 jaar, of korter dan tien

jaar in Zandvoort, gewoon uit, urgent of

niet, want die zgn. keuzewoningen zijn

hard nodig voor onderwijzers en politie-

mensen voor wie woningnood veel harder
schijnt aan te komen en derhalve voor-

rang hebben. In de meeste gevallen ko-

men dio huizen overigens wel terecht

waar ze horen, maar in een aantal geval-

len toch ook wel waar ze beslist niet ho-

ren. Wie is nu verantwoordelijk voor dit

toch wel wat aanvechtbare systeem? Niet

E.M.M, naar mijn mening, dio voert een

door haar leden uitgestippeld beleid uit

en dat is het recht van iedere Vereniging.

Het college van b. en w. dan? Die zullen

naai - eer en geweten wel vinden dal het

zo moet, immers, ze kunnen er onmiddel-
lijk een einde aan maken. Het is natuur-

lijk de Raad die moei zorgen dat een ves-

tigingsvergunning wordt geweigerd aan

allen die er ook geen zouden krijgen voor

een huis van een willekeurige andere hui.-,

eigenaar, het is ook de Raad die moei
zorgen dat niet langer Woningwetwonin-
gen worden toegewezen aan mensen die

best voor zichzelf kunnen zorgen.
K. J. W. v.d. Broek

Ze werd zeventig jaren geleden gebo-
ren in de Oekraïne als timmermansdochter
en zag als kind do verschrikkingen van de
Joden-pogroms, al bleef ze zelf gespaard.
Dit maakte op haar een onuitwisbare in-

druk. Ze voelde toen al de noodzaak, dat
de Joden eens in eigen land eigen baas
zouden moeten zijn.

Haar ouders, die het blijkbaar ook niet
langer konden harden, verhuisden naar
de Verenigde Staten en daar maakte Gol-
da kennis met het Zionisme, waarvan ze
een fervent aanhangster werd.
Toen ze de jonge Myerson leerde ken-

nen, gaf ze hem dan ook het jawoord op
voorwaarde, dat ze beiden zouden emigre-
ren naar Israël, waar zionistische groepen
al waien begonnen met stichten van ne-
derzettingen.

In zo'n kibboets begon Golda een kip-
penfarmpje en ze hadden het niet breed.
Ze moest zelfs de was voor anderen doen
om do eindjes aan elkaar te knopen.
Maar haar zionistische denkbeelden

bleef ze trouw en zo kreeg ze een baantje
op het kantoor van de Histradoet, het
centrale Joodse vakverbond, dat toen poli-

tiek vrijwel alles in de melk te brokken
had. Een 'Staat Israël' was toen nog een
ver verwijderd ideaal, voor velen zelfs een
hersenschim en Palestina een Brits man-
daatgebied, dat echter volgens de Balfour-
verklaring eens het 'nationaal tehuis' der
Joden zou worden.

De bijzondere kwaliteiten van Golda Meïr
bleven bij de Histradoet niet onopgemerkt
en langzamerhand .schoof ze op naar de
belangrijke post van secretaris-generaal
dezer organisatie. Vandaar promoveerde
ze naar de topfunctie van het Jewish
Agency, de plaatsbereider voor de Staat
Israël.

Ze is niet voor een kleintje vervaard,
deze kordate vrouw. In 1948 maakte ze,

verkleed als Arabier, een tocht naar Am-
man, de hoofdstad van Jordanië, om te

trachten met de toenmalige koning Ab-
docllah tol een vergelijk te komen. De ko-
ning ontving haar niet onvriendelijk, maar
ze keerde onverrichterzake, zij het heel-

huids, terug.

En toen, na heel veel moeite en strijd

de staat Israël werd gevestigd, keerde
Golda Meïr naar haar geboorteland terug,

als ambassadeur te Moskou, dat toen nog
zeer vriendelijk gestemd was ten aanzien
van Israël.

Golda Meïr is in de politiek niet gemak-
kelijk. Haar voornaamste opponent is mo-
menteel Mosje Dayan, de eenogige gene-
raal, hel idool van alle strijdbare Israëli's.

Hoewel niemand twijfelt aan haar be-

kwaamheid, is haar verkiezing tot pre-

mier toch een noodsprong. Het is de vraag
of zij, op haar leeftijd, deze geweldige
verantwoordelijkheid ook physiek kan
dragen, maar dat kan nog best meevalen,
want ze is een vrouw van grote geest-

kracht.
Door haar benoeming is een scheuring

in de machtige Mapai-partij vermeden,
maar dat betekent nog niet, dat iedereen
die benoeming als een. winstpunt ziet.

Vooral hel verzet tegen de 'aristocratie',

de pioniers van vóór Wereldoorlog II, wier
invloed te groot wordt geacht, en waartoe
Goldo Meïr behoort, speelt hierbij een rol.

Ze zal het niet gemakkelijk hebben. Is-

raël mag dan eensgezind zijn in zijn voor-

nomen te houden wat het heeft en daar-

voor de grootste offers te brengen, de bin-

nenlandse politiek vertoont dat eensge-
zinde patroon bepaald niet.

Wat hel buitenland betreft, staat men
nog- steeds tegenover naar wraak dorsten-

de Arabische landen en ziet men met be-

duchtheid naar een mogelijk ingrijpen van
de Grote Vier, omdat men Rusland noch
Frankrijk vertrouwt en bang is dat deze
landen de belangen van Israël aan hun
eigen politieke doeleinden zullen trachten

op te offeren.
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Mensen en zaken
Gewoon gaan doen.

Natuurlijk, je zou wel weer eens gewopn
willen doen. Al was 't maar om van het
argwanende medeleven van huisgenoten
en bezoekers af te komen! Zeker, je voelt

je opgelaten als je een poosje bewust ho-

rizontaal bent. Er is een diepgaand ver-

schil tussen mensen ontmoeten wanneer
je in je gewone doen en laten bent en tij-

dens de periode van een noodgedwongen
vakantie in je bed.

Ze komen naar je kijken en het zijn al-

lemaal verschillende mensen, maar dit

hebben ze gemeen: ze kijken mot een half-

meewarige, half-superieure blik op jr

neer alsof de gezondheid een goed is dat
zij alleen maar door stug er aan te wer-
ken verworven hebben. Jij kijkt slechts

omhoog en vanuit je horizontale positie

krijgt je blik daardoor iets vragends. Zie

ik er werkelijk zo beroerd uit als je

kijkt?

En je bent natuurlijk weerloos. Weer-
loos tegen alles waarmee een mens naar
je ziekbed komt: hartelijkheid, nieuws-
gierigheid, medevoelen en strenge beslist-

heid, (in het nemen van 'de geëigende
maatregelen'.

De dokter is een hoofdstuk apart. Keek
met gemengde gevoelens, waaruit zowel
bestraffende verwondering als categori-

sche afwijzing sprak, toen hij het flesje

wonderolie zag staan: 'Heb ik je anders
niet voorgeschreven! Je zult wel
krampen gehad hebben met zo'n paarde-
nmiddel uit een tijdperk toen sommige
mensen dit spul nog wel konden verdra-

gen!'

Zulke dingen kan je dan alleen verle-

gen beamen en je zegt er snel achteraan:
'Maar 't heeft geholpen!'

Een krakend-droge opmerking ten beste

van de geneesheer: 'Ja, daar ben ik van
overtuigd!' Kijkt je aan alsof hij zich af-

vraagt of hij ook nog eens in de gevolgen
van het paardemiddel moet ingrijpen.

Nee, het hoeft niet. De kwestie is al ge-

regeld. Zal 't nooit meer doen. En dan.
'Mam had een natuurlijker middel, ze
heeft me gestoofde uien gegeven, ik denk
dat dat de deur heeft dichtgedaan, of open
gezet, als u wilt'.

Dat was een goeie, vond de dokter. En
hij liet 't er bij.

Was er ook nog een knul uit de aller-

naaste omgeving, die 't nodig vond het ho-
rizontaal-zijn van z'n vader te vergezel-

len. Dit stapte doodleuk in een spijker en
vertelde de volgende dag dat-ie niet kon
lopen.

Mam zette zich geroutineerd aan de
arbeid en zwachtelde voet nummer twee
in. 't Was fraai. Fa denkt nóg dat de jon-

gen een onverklaarbare aanval van jalou-

zie heeft gehad. (Je kan je danig verkij-

ken op een vent, die prinsheerlijk in de
kamer op z'n bed ligt!) Maar dan was in

zekere zin zo'n spijker natuurlijk ook een
paardemiddel. En van dit gezichtspunt uit

moet je de theorie van de jalouzie afwij-

zen.

Gewoon gaan doen bestaat uit het weer
gaan deelnemen aan het arbeidsproces, je

vrije tijd in de duinen besteden, je vrien-

den bezoeken en het bed weer naar boven
brengen.

't Zal er echt wel van komen.
En dan wordt de herstelbare schade heus
ingehaald! MOMUS

HET GROENE KRUIS GEEFT
IDENTITEITSKAARTJE UIT
De Algemene Nederlandse Vereniging
'Het Groene Kruis' gaat een identiteits-

kaartje uitgeven, dat gratis beschikbaar
zal worden gesteld. Het zal de volgende
week in circulatie worden gebracht.
De bedoeling van dit identiteitskaartje

is dat men het bij zich draagt, nadat aan
de ene kant naam, adres en woonplaats,
alsmede geboortedatum en godsdienst
zijn ingevuld en aan de andere zijde de
naam en het telefoonnummer van zijn

(haar) huisarts en ook de naam van de
naaste familie zijn bijgeschreven.
Het is de laatste maanden, vooral in de

grote steden, nogal eens voorgekomen, dat
ouderen, die bij verkeersongevallen ern-
stig gewond werden of op straat onwel
werden, niets bij zich hadden waaruit
bleek wie zij waren. Zo overleden in
Utrecht in één week tijds twee verkeers-
slachtoffers zonder dat de politie op de
dag van het ongeluk kon achterhalen wie
deze mensen waren.

Hoewel het Groene Kruis het identi-

teitskaartje in de eerste plaats uitgeeft
voor ouderen, is men daarnaast de me-
ning toegedaan, dat tegenwoordig eigen-
lijk iedereen iets bij zich dient te hebben
waarop zijn (haar) naam en adres voor-
komen.

Het identiteitskaartje van het Groene
Kruis biedt deze mogelijkheden. Boven-
dien is het zó klein (4,5 bij 7 cm) dat het
in een portomonnale kan worden gebor-
gen. Zo lijkt het identiteitskaartje ook
zeer bruikbaar voor huisvrouwen. Zij ver-
laten vaak haar woning zonder enig iden-
titeitsbewijs bij zich te hebben.
Het is niet de opzet dit identiteitskaart-

je als officieel bewijsstuk dienst te laten
doen.

Teneinde het kaartje tegen vervuiling
en kreuken te beschermen wordt tevens
een bijpassend plastic hoesje verkrijgbaar
gesteld.

ene renout
herenkapsalons
schoterweg 47 haarlem tel. 261610
schoolplein 4 zandvoort tel. 5880

dameskapsalon
t

willemstraat 24 zandvoort tel. 5880
behandeling volgens afspraak.

UV
Gevr.: vrij HUIS voor juli

en aug. Tel. (020) 731156.

Te koop: FORD CORSAIR
51.000 km, als nieuw, me-
talliek-grijs m. zwart dak,
drukknop radio, trekh. ra-

diaal-banden, passeerhoorn
ƒ 3.200,-. C. A. Bos, Tol-

lensstraat 1.

SERVEERSTER, liefst v.

de weekends. Br. ond. nr.

2303 bur. Zandv. Crt.

VERLOREN: op woensdag
19 mit. plm. 16 uur, een
bruine portemonnaie, orag.

Gr. Krocht-Haltestr.-Swa-
luëstraat. Teg. bel. bericht
te zenden aan Gemeente
Politie, Hogeweg 37.

Te koop aangeb.: gr. klas-

siek BANKSTEL, te.a.b.

Vos, Kostverloienstraat 49
Telefoon 4492.

Te koop: VAUXHALL '49.

Zandv.laan 23a, tel. 2945.

Woonhuis
met ZOMERHUIS nabij

centrum dorp te koop
aangeboden: Zeer goede
staat van onderh, Binnen-
kort leeg te aanv. Uitsl.

Zandv. woningz. 'Kooppr.:

ƒ 35.000,- k.k. Inl.: Mak.
S. Attema & Zn. Hogeweg
64-66

1

, telefoon 2715.

Te koop: VAUXHALL Vic-

tor '58 voor de sloop ƒ 50,-

OPEL REKORD, ƒ 450,-.

Tel. 5299. Burg. v. Alphen-
straat 7.

Te koop aangeb.: een don-
kerbl. combi KINDERWA-
GEN, dus zowel kinderw.
als reiswieg, als wandelw.,
prijs ƒ 75,-. Spoorbuurt-
straat 8, tel. 5419.

Te koop: mooi BANK-
STEL m. losse kussens, kl.

groen, i.g.st. en SALON-
TAFEL, samen ƒ 225,-, te-

vens z.g.a.n. GASFOR-
NUIS, ƒ 125,-. Tel. 3286.

Te huur gevr. van 1 april

tot 1 okt: vrije gemeubil.
KAMER of ZOMERHUIS-
JE. Tel. na 20 uur, 5340.

Te koop: z.g.a.n. Nobel
GASCONVECTOR, 8000
k/cal. ƒ 275,- (nieuwprijs:

ƒ 610,-) brandend te zien
zat. 10-12 uur. Van Len-
nepweg 20/3.

Besch. dame, 49 jaar, zag
zich gaarne geplaatst, als

gezelschapsdame, geneigd
lichte huish. werkz.h. te

verlichten, uitsl. bij dame
of heer alleen. Br. ond. nr.

2302 bur. Zandv. Crt.

B.z.a. HULP in de huish.,

ƒ 4,- per uur. Br. ond. nr.

2301 bur. Zandv. Crt.

Te koop aangeb. a.d. Zand-
voorlselaan te Zandvoort:

vrij huis
bev.: inlopende kamers en
suite, keuk., badk., 2 slp.-

kam., garage, enz. Prijs

ƒ 80.000,- k.k. Reflectan-
ten dienen door de Gem.
Zandv. als erkend woning-
zoekende te zijn ingeschr.
Bezicht. na tel. afspraak
(02507) 3970.

FAMILIEBERICHTEN

Op 19 maart overleed onze lieve

vrouw en moeder

Hermy Huyer-Camphuysen
oud 36 jaar.

Hans Huyer
Nickey
Conne

27, Alice Street
Thornbury (Ontario)
Canada

Gevr. GLAZEN KAST,
THEE COMMODE (kl.);

EIKEN KIST. Tel. 4326

Te koop: Fobrux OLIE-
HAARD, brandend te zien,

t.e.a.b. Zandv.laan 8.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044, 3045 Politie

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeente-secretarie

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023)-42212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,JRvnko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Bestaurant ,£onnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023)-65185 Singer Naaimachines, vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023) -87487 Singer naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Beitsma

4519 Diamond Shop, fa. Barber dó Zn,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN 1

TER WOLBEEK BELLEN!
(023) -88277 Telefonisch Servicebureau en

Boodschappendienst, dag en nacht.

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoorise
Courant, Achterweg 1

Sftftt en spet

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
Programma zaterdag 22 maart:

ASC '37—Zandv.m. 1 16 u.

9 VEW 3—Zandv.m. 2 12 u.
31 Kenn.land 8—Zandv.m. 3 15.15 u.

38 Bl.daal 3—Zandv.m. 4 15.15 u.

Adspiranten:
54 HFC a—Zandv.m. a 15.15 u.

79 Schoten b—Zandv.m. c 15.15 u.

109 TYBB g—Zandv.m. f 15.15 u.
111 SMS b—Zandv.m. g 14.30 u.

Pupillen A:
190 Zandv.m. a—Haarlem a 11 u.

208 Kenn.land c—Zandv.m. d 11 u.

214 Zandv.m. f—TYBB g 14 u.

215 Zandv.m. g—TYBB h 14 u.
Pupillen B:
224 Zandv.m. b—TYBB b 14 u.

227 Zandv.m. c—HBC d 11 u.
231 Zandv.m. d—Bl.daal b 11 u.

237 Sp.vogels a—Zandv.m. e 14 u.

Programma zondag 23 maart:
Alc. Victrix—Zandv.m. 14.30 u.

Zandv.m. 2—WSV '30 2 14.30 u.
13 Schoten 3—Zandv.m. 3 9.45 u.

23 BSM 2—Zandv.m. 4 12 u.
33 ZandV.m. 5—Ripperda 4 9.45 u.
36 HFC 5—Zandv.m. 6 9.45 u.

46 DEM 5—-Zandv.m. 7 12 u.
95 Zandv.m. 9—TZB 4 12.30 u.

130 Zandv.m. 12—TZB 6 12.30 u.
Junioren:
136 TYBB a—Zandv.m. a 12 u.

150 TZB a—Zandv.m. b 12 u.
154 Schoten b—Zandv.m. c 14.30 u.
168 HBC e—Zandv.m. e 14.30 u.

179 TYBB h—Zandv.m. f 14.30 u.

SAMENSTELLING Z.V.M. 1

In de voor a.s. zondag vastgestelde wed-
strijd Alc. Victrix—Zandv.m. treedt laatst-
genoemd elftal in de navolgende samen-
stelling in het veld:
B. Molenaar, L. J. B. Sluijter, S. Stobbe-
laar, H. Kreuger, L. Nanai, F. Kramer,
Ar. Stobbelaar, J. Paap, J. Koper, M. Ko-
per en R. Bruijnzeel.
Reserves zijn: L. Lock, E. Stobelaar en
R. Til.

D
De heer L. Nanai, die deel uitmaakt van
het eerste elftal van Zandv.m., is met in-

gang van 1 juni a.s. benoemd tot trainer
van de voetbalclub (4e klas) Schoten.

RXS.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 22 maart:
Adspiranten:
89 TZB a—Onze Gezellen b 15 u.

121 RCH g—TZB b 15.15 n.

134 TYBB 1—TZB c 15.15 u.
Pupillen A:
191 TZB a—Bloemendaal a 11 u-.

233 EDO c—TZB a 11 u.

Programma zondag 23 maart:
Senioren

:

50 Bloemendaal 4—TZB 2 12 u.
95 Zandv.m. 9—TZB 4 12.30 u.

111 TZB 5—SHS 5 12 u.
128 Kennemers 11—TZB 7 12 u.
130 Zandv.m. 12—TZB 6 12.30 u.
Junioren:
150 TZB a—Zandv.m. b 12 u.

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de corres-
pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-
zorgd, staan achter de naam van 't schip
vermeld.
Argentinië: m.s. 'Rio Tunuyan', 25-3

m.s. 'Algorab', 28-3
Australië: m.s. 'Wissekerk', 27-3
Brazilië: m.s. 'Algorab', 28-3
Chili: m.s. 'Ares', 25-3
Indonesië: m.s. 'Polydorus', 26"-3

Kenya, Oeganda: m.s. 'Monthuet', 28-3
Ned. Antillen: m.s. 'Prins der Nederlan-

den', 26-3
Nieuw-Zeeland: m.s. 'Neder Lek', 27-3
Suriname: m.s. 'Themis', 24-3
Verenigde Staten van Amerika:

m.s. 'Weser Express', 24-3
m.s. 'Atlantic Span', 27-3

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:
m.s. 'Nijkerk', 26-3

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-
kantoren.

Zandvoortse Hockeyclub „Z.H.C."

3—0
4—3
5—1
0—0

1—5

14 u.

Uitslagen zondag 16 maart:
Dames senioren:
HGC 1—Zandv.m. 1 1-

Zandvoort 3—BDHC 6 3-

Heren senioren:
Zandvoort 1—Ever Swift 1

Victoria 5—Zandvoort 2
'Zandvoort 3—Ever Swift 2

Zandvoort 4—FIT 3
Veteranen:
Zandvoort—FIT

Programma zaterdag 22 maart:

Meisjes junioren:
Ever Swift 2a—Zandvoort 2a
Jongens junioren:
Zandvoort la—HBS la 14.15 u.

Zandvoort 2a—HBS 2a 14.15 u.

Programma zondag "23 maart:

Dames senioren: ;

Zandvoort 1—Ring Pass 1 13 u.

Zandvoort 2—HBS 3 11.30 u.

Strawberries 4—Zandvoort 3 11 u.

Zandvoort 4—Alliance 5 11 u.

Heren senioren:
Te Werve 1—Zandvoort 1 14.30 u.

Zandvoort 2—DSCH 7 13.30 u.

Zandvoort 3—VW 2 14.30 u.

Randwijck 4—Zandvoort 4 12 u.

Veteranen:
Zuidwijck—Zandvoort 14 u.

DE VRACHTWAGEN IN HET VERKEER

fo GEEF ZE DE RUIMTE4
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Ook vrachtwagens moeten zodanig
afstand houden dal- andere auto's
veilig kunnen invoegen.

(Buiten de bebouwde kom is 50 m.
zelfs verplicht).

SNIJDEN IS

LEVENS-
GEVAARLIJK ^ •«/'

U dwingr de vrachtwagenchauffeur
op zijn rem Ie gaan slaan en scheph
daarmee de volgende risico's

:

•VERHOOGD SLIPGEVAAR
• LADING KAN GAAN SCHUIVEN

!Ga pas weer naar rechls als u I
de vrachlwagen geheel in uw I
achreruilkijkspiegel kunt zien. |

CATTY-TIP
vrtn de bekende dierenjournalist

Jan van Riteenen

PILLEN SLIKKEN

Om een kat medicijnen te geven,
moet u beschikken over enige er-
varing en een flinke dosis zelf-

vertrouwen. Een pil of capsule
geeft u in door de mond van de
kat te openen, de kop van het
dier achterover te buigen en pil

of capsule zo ver mogelijk naar
achteren op de tong te plaatsen.
Slikt de kat deze niet onmiddel-
lijk in, dan met achterkant pot-
lood of vulpen pil of capsule een
duwtje na te geven. Vervolgens
sluit men de mond van het dier
en houdt deze stevig dicht,

waarna men de kat zachtjes over
de keel strijkt. Hierdoor worden
onwillekeurig slikbewegingen ge-
stimuleerd en belandt pil of cap-
sule zo diep in de slokdarm, dat
het dier hem nist meer terug kan
geven. Katten zijn namelijk op dit

punt bijzonder uitgeslapen en
trachten de medicijn voorin de
keel te houden om hem uit te

spuwen zodra zij worden losge-

laten.

TELEFOONVERKEER
MET SCANDINAVIë
ERNSTIG VERTRAAGD
De afwikkeling van het telefoonverkeer
tussen Nederland, België en Frankrijk
met de Scandinavische landen ondervindt
door een aantal kabelbreuken ernstige
vertraging.

Zaterdag vielen de verbindingen in de
beide kabels tussen Oostmahorn en Römö
(Denemarken) uit. Het verkeer werd
daarop omgeleid via telefoonkabels in

Noord-West Duitsland, die evenwel van-
morgen door onbekende oorzaak ook on-

klaar zijn geraakt. Bijzonder ongunstige
weersomstandigheden bemoeilijken het
herstelwerk in ernstige mate.

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
Romans:
Clarke - Even diep ademhalen! 1968
Davidson - De dodelijke zeerol. 1968
Van der Geest - Het meisje Vivian.

Gogolj - De jaarmarkt in Sorotsjintsky.

1952
Hendriksson - Wees niet zo burgerlijk.

1967
Wohmann - Erzahlungen. 1966
La Farge - Laughing boy. 1929
Faulkner - The sound and the fury. 1967
Gibeau - et la fête continue. 1950
Gide - La porte étroite. 1947

Ontwikkelingslektuur:
Het Beste, jaargang 1968, 2 delen.

Black Power. 1968
Bulletin van het Rijksmuseum. Jaargang

1966/'67.
Design exploration in correctional libra-

ries.

Dürrenmatt - Die Physiker. 1962
Gens Nostra, jaargang 1967.

Heese - Veiligheidswenken. 1968
Internationale katholieke informatie, jaar-

gang 1968.
Köhr - Cowboypakken maken. 1968
Milne - Evenwicht in de natuur. 1968
De modelbouwer, jaargang 1968.

Van Mourik - Hoc leren we ze léren en
wérken? 1968

Nicolas - Over fruit. 1968
Oliver - Auto's van toen en nu. 1968
Het Residentie-orkest, jaargang 1964-'68.

Roe - Over Griekenland, Joegoslavië en

een Daf.
De toekomst van Christendom en cultuur.

1968
Van der Meulen - Zinvolle besteding stu-

dielessen. 1968
Waley - De gesprekken van Confucius.

Tijd. opn. in verantw. gezin gezocht voor
2 kinderen (jongen 9 en meisje 6 jaar)
tijdens afwezigh. ouders in buitenland;
duur 6 weken, v.a. 15 april. Kinderen be-

zoeken de Van Heuven Goedhartschool,
Fahrenheitstraat. S.v.p. brieven aan D. W.
Goedhuys, De Ruyterstraat 52, Zandvoort.

V JnLJKfjL
25 maart 1969 jaarvergadering in het Ge-
meenschapshuis, aanvang 20.15 uur.
Hier kunt U uw wensen kenbaar maken
over de Vara radio- en televisieprogram-
ma's.

Komt allen! Gratis verloting!

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181

G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091

T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

telefoon 5600.

J. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499

WIJKZUSTER:

Zaterdag 22 en zondag 23 maart:

Zr. E. Reitsma, Van Lennepweg 42, •

telefoon 2382.

APOTHEEK:
22—28 maart:

Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon

(023) 11990.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 23 maart:
Zesde Lijdenszondag

Kerk:
10.30 uur: ds. P. v.d. Vloed.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: da. J. H. Bethe (van Meer
en Bos).

Het Buis in de Duinen:
19.30 uur: ds. C. Mataheru.

19 uur: JEUGDDIENST.
Voorganger: ds. H. Boonstra uit Haar-
lem; solist; J. Bruin, bariton.

Jeugdkapel:
De heer A. J. Weermeijer.

NED. PROTESTANTENBOND
Aula 'Het Huis in de Duinen'

Zondag 23 maart:
10.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.) van
Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15

Zondag 23 maart:
10 uur: ds. J. de Waard. Openbare be-
lijdenis.

19 uur: ds. J. de Waard.

PAROCHIE ST. AGATHA, GroVa Krocht

H.H. Missen op zaterdag 19.30 uur.

Zondag: 9.30 en 11.30 uur.

In de week: iedere avond 19.30 uur;
dinsdags t.m. zaterdags om 9 uur.

Bijkerk-Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

Donderdag 19.30 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 3 uur samenkomst in

„Pniël", Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3
. Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie

Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 23 maart:

9.45 uur, Hilv. I, radiotoespraak door
G. J. den Besten. Onderwerp: 'Geen
woorden, maar daden!

WERKGROEP
WIL MUZIEKLEVEN
GAAN STIMULEREN
Op initiatief van het Toonkunst Orato-
riumkoor Zandvoort is een werkgroep
'Oprichting Muziekkring' gevormd, die de
mogelijkheid zal onderzoeken voor een
coördinatie en verdere \iitbouw van het
muziekleven in de badplaats. De groep,
die inmiddels , met haar werk is gestart,

bestaat uit de volgende personen: J. A.
Steen (voorzitter), F. J. Hobé (secreta-

ris) en leden: C. Küyper, W. Kok, mej. L.
Molkenboer, mevrouw C. O. Romkes-Wel-
lensiek, mevr. W. A. Brave-Tielrooy, A. J.

R. Sauveplanne, W. F. P. Berlott en B. F.
Bersma. Als adviseur zal de heer J. G.
Wijnbeek optreden.



't Enige echt-Indische Restaurant

in geheel Kennemerland DJEMPOL Noordboulevard, nabij circuit

Telefoon 2044
Nasi- en Bami-schotels v.a. ƒ5,-
bezorgen wij ook aan huis!

Modehuis JACKY
GROTE KROCHT 23, ZANDVOORT ANEGANG 21, HAARLEM

Opening van het seizoen. Kijk en
vergelijk oude prijzen zonder B.T.W.

Grote sortering in damespullovers
en vesten, japonnen v.a. mt. 34-54.

Mantelcostuums v.a. ƒ 39,75
TEVEEL OM OP TE NOEMEN!

Herenjacks v.a. ƒ 24,50
Herenpullovers v.a. ƒ 13,75
Herenpantalons v.a. ƒ 27,50
Menko regenjassen ƒ 59,50

DAMES-, HEREN-, JONGENS- EN MEISJESPANTALONS v.a. ƒ 8,95

Komt U ook eens een kijkje nemen in onze HEREN- EN DAMESAFDELING,
ANEGANG 21, HAARLEM.

COSTUUMS .". v.a. ƒ 89,— tot ƒ 250,—

elektrotechnisch
installatiebedrijf

van der pol
BLOEMENDBALSEWEG 275

TELEFOON 023-6 0142
OVERVEEN

Christelijk onderwijs Zandvoort

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Basisonderwijs

BEATRIXSCHOOL
Dr. J. P. Thijsseweg 26, tel. 4664
Hoofd: A. L. Moll, Dr. J. P. Thijsse-
weg 24, telefoon 466'4.

In het kader van de onderwijsver-
nieuwing wordt m.i.v. de nieuwe
cursus gestart met een speelleer-
klas teneinde de overgang van kleu-
terschool naar de lagere school voor
het kind zo gunstig mogelijk te

doen verlopen.
Aanmelden: dagelijks aan de school
of telefonisch.

JULIANASCHOOL
Brederodestraat 15
Hoofd: S. C. S. Rijper, Zandvoortse-
laan 14, telefoon 4132.

Opleidingsschool. Kleine klassen.
Aanmelden: maandag 24 maart van
15.45—17.00 uur en 19.00—20.30 uur
aan het schoolgebouw; dinsdag 25
maart van 15.45—17.00 uur idem of
telefonisch bij 't hoofd der school.

WILHELMINASCHOOL
Dr. C. A. Gerkestraat 12, tel. 4325
Hoofd: L. K. de Vries, Reinwardt-
straat 7, telefoon 5176.

Aanmelding voor het cursusjaar
1969-'70 gaarne zo spoedig mogelijk
in verband met een te vormen speel-
leerklas, welke gebaseerd is op de
laatste pedagogische endidactische
principes. Aanmelden dagelijks aan
de school of telefonisch: Wïlhelmi-
naschool nr. 4325; mevr. L. v..d.

Bogaert nr. 4608 en L. K. de Vries
nr. 5176.

Kleuteronderwijs

'DE WOELWATERS'
Dr. J. P. Thijsseweg 28, tel. 5083

Hoofdleidster: mej. M. van 't Hooft.

Zodra het kind 4 jaar is kan het

aangemeld worden voor deze school,

gelegen in de rustige omgeving van

de duinen. M.i.v. de nieuwe cursus

mogelijkheid tot zwemmen in klas-

severband. Het onderwijs zal in sa-

menwerking met <3e Beatrixschool

aangepast worden aan de behoeften

van de speelleerklas.

'KLIMOP'
Dr. de Visserstraat 2

Hoofdleidster: mevrouw A. Bosma-

Veenstra, Sophiaweg 43, tel. 3721.

Zodra uw kind 4 jaar is, kunt TJ uw
kind aanmelden aan het einde der

schooltijden of bij de hoofdleidster.

'WILHELMINA-
KLEUTERSCHOOL'
Lijsterstraat 3, telefoon 4323

Hoofdleidster: mej. A. Smits, Oos-

terparkstraat 61, telefoon 2681.

Uw kind kan in gezellige kleine

klassen geplaatst worden, zodra het

4 jaar is. Spoedige aanmelding ge-

wenst.

Bekendmaking
Onze plaatsgenoten, de heer en mevrouw
R. A. Kuin, maakten vorige zomer een
reis van ruim vier maanden met hun
woonauto 'Agapè' langs

allerlei hulpwerkprojecten
van de Wereldraad van Kerken

in Italië, Tunesië, Algerije, Griekenland,
Israël.

Van deze boeiende reis geven zij — aan
de hand van vele mooie dia's — een ver-
slag op

maandagavond 24 maart a.s.
8 uur in het Gemeenschapshuis. Iedere
belangstellende is welkom.

Stichting

Huize Sterre der Zee
vraagt een

KOOKSTER
Hoog loon. Aanmelden bij de direktrice,

Hogeweg 82, telefoon 2594.

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-
rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg-Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huls.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

KEYSER KLEED, 2x3
meter; 4-pits AARDGAS-
STEL, spot prijs! Bredero-
destraat 74.

KO RTING
OP ALLE

5TDDM-GOEDEREN
( mita gabracht: an gehaald J

KERK5TRAAT-ZAIMDVOORT

Uitslag van de grote verloting

BAZAR HERV. GEMEENTE
Ie prijs, 3170:
2e prijs, 2562:
3e prijs, 5295:
4e prijs, 1519:
5e prijs, 4934:

Blauw-groene
Prijs, '679:

Gele loten:

Ie prijs, 525:
2e prijs, 793:

Oranje loten:
lé prijs, 873:
2e prijs, 661:
3e prijs, 680:
Krentenbrood:

1763 KRENTEN EN ROZIJNEN.
Naam van pop: 'AGNITA'.

'

Hartelijk dank aan de gevers van de
waardevolle geschenken en allen die met
ons Bazarcomité hebben meegewerkt voor
het suksesvolle verloop van onze Bazar.

Bromfiets t.w.v. ƒ 400,-

Hobbyset t.w.v. ƒ 200,-

Camera
Schemerlamp
Reiskoffer

loten:
Tienerkleed

Pop'
Hobbelpaard

Pop met wieg
Aral auto
Kiep auto

RaïVM3!*

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

De. CL A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Tdefoan 3603

100% financiering mogelijk.

U kunt nu voor uw
bedrijfskleding bij

Eddy's textiolhuis
terecht

Blauwe overalls ƒ 22,95

Bakkersjasjes ƒ 12,95

STATIONSSTRAAT 20 TEL. 4870

VAMOR-RIJSCHOOL
P. C. Laarman
NIC. v.d. LAANSTRAAT 5 rood

HAARLEM — TEL. (023) 13434

Voor al uw rijbewijzen

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
levert

ZAND '

ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
ELAGSTONES
PADTEGELS
GRINTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4-996

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel, 4492

Speciale
aanbiedingen!

Martell cognac ... van 22,75 voor 16,95
Hennessy cognac van 22,75 voor 16,95
Martell V.S.O.P. van 25,95 voor 19,50
Remy Martin van 25,75 voor 19,50
Hennessy, V.S.O.P.

van 25,95 voor 19,50

IMPORT WHISKY
Grant's van 21,75 voor 16,95
White Label van 21,50 voor 15,95
CanadianClub ... van 22,40 voor 16,95
Drambuie van 24,90 voor 19,50
Cutty Sark van 21,95 voor 15,95
White Horse van 21,75 voor 17,95
Black & White ... van 21,75 voor 16,95
Johnny Walker . . van 21,75 voor 16,95

Haig van 20,85 voor 16,50
Gordon Gin van 17,95 voor 14,95
Bacardi van 20,35 voor 16,35
Vat 69 van 21,75 voor 16,95

Sherry, 3 flessen 11,

—

LEGNER
Jenever 8,50 p. lti

Oude jenever 8,95 p. ltr.

Vieux 8,95 p. ltr.

Citroen jenever 8,30 p. ltr.

Citroen brandewijn 6,95 p. ltr.

Bessen jenever 6,95 p. ltr.

Kersen brandewijn 6,95 p. ltr.

Frambozen brandewijn 6,95 p. ltr.

FRANSE LIKEUREN:
Dom van 24,75 voor 18,50
Colntreau van 23,50 voor 17,25
Grand Marnier Jaune

van 21,45 voor 16,00
Grand Marnier Rouge

'

van 25,75 voor 18,95
Cordeal Medoc van 22,75 voor 18,65
Vieille Cure van 22,75 voor 18,65

Courvoisier * * * van 22,75 voor 17,50
Courvoisier, V.S.O.P.

van 22,50 voor 20,50
Remy Martin ... van 24,75 voor 19,50

WIJNHANDEL

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Wij bezorgen thuis.

Makelaar ».,

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

Slagerij

BURGER
HALTESTRAAT 3

Extra aanbevolen:
500 GRAM
500 GRAM
500 GRAM
500 GRAM

MAGER

(Alleen vrijdag en zaterdag)

3,98
4,58
4,88

fijne Rublappen ......... 3,79

hamlappen
vark.fiucando
rosbief MALS

I

150 gram
PEKELVLEES

89 cent

4 PAKJES
MARGARINE

79 cent

500 gram
SCHOUDER-
KARBONADE

2,98

WEEKENDREKLAME:
100 gram HAM en
100 gr. LUNCHWORST / /IQSAMEN Mp%*%*

Heerlijk lamsvlees:

1 kg karbonade 2,98

1 kg bout 5,98

1 kg borstlappen 1,98

Varkenskarbonade:
500 gr. haas 3,98
500 gr. rib (3,88

500 gr. doorregen
varkenslappen 2,29

500 gr. bieflappen 3,98

500 gram
schenkel met been 2,50

500 gr. braadworst 2,75

500 gr. haché-vlees 2,25

DINSDAG
750 gram pracht

RUNDERLAPPEN

3,98

WOENSDAG
500 gram heerlijk
vleesgehakt 1,48

3 slavinken 0,99
3 hamburgers .,0,99

3 frlkandellen 0,99

DONDERDAG
250 gram H
BIEF TARTAAR 1,48
250 gram
RAUWE LEVER 0,69
1 kg doorregen
RUNDLAPPEN 3,98

.1,49
150 gram
gebr. rosbief

150 gram
gebr. frikando 1,49

150 gr. achterham 1,49

150 gr. osseworst 0,94

150 gr. cervelaatw. 0,94

150 gr. boerenworst 0,94

150 gram
gebr. gehakt 0,69

150 gr. saks 0,69

150 gr. paté 0,94

150 gr. boterh.worst 0,74

150 gram.
Hongaarse mix 0,94

150 gr. lever 0,99

150 gr. pekelvlees 0,89

Kleine worstjes

plm. 200 gram:
Hausmacher , ^n* ^aa.
Saks

/
Pffl

Leverworst > f^^27
Gek. worst

\
Theeworst / Per stuk

Blijven in uw koelkast lang
vers.'!

Piet Leffertsstraat

Zandvoort
nabij duinen

modern middenhuis
m. voor- en achtertuin,
achterom; gr. schuur/
tuinhuis; 1 gr. woonk.
n. deur n. keuk.; 3 slp.-

kam., douchek,; vhzo-
trap n. zolder m. pi. v.

kam. (vaste trap moge-
lijk), ƒ 55.000,-

Makelaarskantoor

Fa. J. D. Wildeboer
Zandvoorterweg 86,

Aerdenhout.
Telefoon 023-48000.

Ruim 40 jaar

kijk op huizen!

Bel 5697
PER 1 APRIL kunnen nog
div. rap. aangenomen wor-
den.

E. v.d. BERG
Reparatie werkplaats:

Burgem. Beeckmanstr. 38
Telefoon 5697.

Zaterdags geopend

Assurantie kantoor

E. JONGSIYIA & ZOON
Oranjestraat 2-12, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

QUICK SERVICE
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Reparaties, poetsen en
wassen, ook op zaterdag.
Banden tot 30% korting.

Het adres voor _

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

lO AUTO
RIJLESSEN

4^50
* VERVOLG- EN LOSSE LESSEN:
f7.50 * FONKELNIEUWE V.W'asi?

ZANDVOORT:
Oosterparkstr. 41, tel. 3660

DE GROOTStE COMBINATIE
VAN AUTORNSCHÖÖLHOUDERS
ÏN NEDERLAND <

^DÉ CENTRALE"
WOON- en WINKEL-
HXJIZEN te koop gevr.,
zowel leeg, als voor beleg-
ging, verkopers betalen
geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij . 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 15079.

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over-
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 10117.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Opeis en V.W., all-risks

verzekerd.

NEISON SCHOENEN
biedt plaats aan

aankomend

verkoopster
pl.m. 16 jaar; 5 dg. werk-
week, geen avondwerk.
Soll. dagel. v. 9—6 uur.
Haltestraat 12, tel. 2099.

Te huur aangeboden:

Bedrijfspand
in Haltestraat, zonder wo-
ning, opp. 34% m-\ Inlich-
tingen Haltestraat 40.

Te huur gevr. voor perm.:
gem. FLAT of vrije ETA-
GE. Tel. na 20 uur, 5340.

KEUR-VERF
voor behang

PARADIJSWEG 2
t.o. politiebureau.

Gevr.: SERVEERSTER,
strandpaviljoen ff. Aanb.
na 18 uur, Tolweg 20, tel.

2250.



* Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
ZEESTRAAT 44-
TELEFOON2254

VAN DENSEN'S
centrale verwarmingsbedrijf

^ AANLEG

* OMBOUW

fc ONDERHOUD

Jf REPARATIE

* CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

>f OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOJ3RLAGESTRAAT 19 - TELEP. 2972
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wij kennen al uw vragen (en alle antwoorden daarop. . . .) <^
Al die problemen zijn in de meeste gevallen helemaal geen probleem, omdat wij door onze ervaring bijna altijd direct3

wel weten welk antwoord bij welke vraag hoort. Profiteer dus van onze ervaring en' vraag maar: financieripgs- ^
problemen? Wij kennen de oplossingen... Hoe en wat in 1 | | \

welke ruimte? Wij geven u 't antwoord en zonodig een \
I I I I I I

(gratis) bouwtekening.Vragen over de befaamde Rose-keuken?150 opbouw-elementen geven even zovele ant-

woorden. Montage? Doen we zelf en is derhalve helemaal geen probleem.Ons bedrijf is uit de bouw voort-

gekomen en slechtst één van onze aktiviteiten op bouw-
en installatiegebied. Kortom: heeft u vragen? Het keuken

informatiecentrum is geopend van 9 -12 uur en van 1.30-

5.30 uur, ook des zaterdags. • geen parkeerprobleem.

keukeninstallatiebedrijf "zandvoort"
informatiecentrum voor moderne keukens /. Paradijsweg 11a. Zandvoort, tel. 02507-2361

ïilU rösë;
P^KEükËri

Bent U een doe het zelver?
Koopt dan uw HOUT, BOARD of TRIPLEX bij

Wi d II H u L 81
Kamerlingh Ormesstraat 21, t.o. de Rioolzuive-
ring-. — Privé-adres: De Gonestetstraat 7

Zaterdags geopend van 0-5 uur

Voor 1969 bieden wij U een grote verscheiden-
heid van zeer aantrekkelijke vakantietochten
per touringcar.
Enkele worden er hier vermeld doch de keuze
is nog' veel uitgebreider:

7 dagen ZUID-LIMBURG, LUXEMBURG,
RIJNDAL ƒ 182,50

5 dagen PARIJS ƒ 159,00
8 dagen ZWARTE WOUD ƒ 230,00

10 dagen ZWITSERLAND
(Berner Oberland) ƒ 340,00

10—13—14 dagen OOSTENRIJK, TIROL
ƒ 260,00 — ƒ 280,00

10 dagen OOSTENRIJK, Karinthië .... ƒ 310,00
12 dagen OOSTENRIJK, bezoek Wenen ƒ 310,00
10—14 dagen ITALIË, GARDAMEER

ƒ 280,00 — ƒ 332,00
15 dagen OOST- EN WEST-BERLIJN, PRAAG,

BOEDAPEST, WENEN ƒ 565,00
16 dagen JOEGOSLAVIË ƒ 535,00
BOOTREIS:
7 dagen RIJN en MOEZEL v.a. ƒ 170,00

Nog vele, speciale JONGERENREIZEN, enz.

Reisbureau Kerkman
GROTE KROCHT 18 — TELEFOON 2600

Vraagt een gratis folder!

In ons ziekenhuis zijn nog enige plaatsen be-

schikbaar voor:

Dames met interesse

in huishoudelijke

werkzaamheden
Deze bestaan uit huishoudelijke bezigheden op
de kamers en zalen der patiënten, terwijl ook de.

afdelingskeukens nog hulp kunnen gebruiken.

Het Marinehospitaal is een klein algemeen zie-

kenhuis met opname van burgerpatiënten.

U werkt per dag 8-3/4 uur; terwijl ook dames
voor gedeeltelijke dagtaak (22 uur per weck)
welkom zijn; salaris is volgens Rijksregeling

met onregelmatigheidstoeslag on opname in het
algemeen burgerlijk pensioenfonds.

Het Hoofd Huishoudelijke dienst is gaarne be-

reid U nadere inlichtingen te geven.
Belt U haar eens op: U kunt haar elke werkdag
bereiken tussen 9 en 16 uur, onder nr. 023-17460,

toestel 26.

Abonneert u op de Zandvoortse Couraut

In ons ziekenhuis is plaats voor

corveeer
(voor uitbreiding van do schoonmaakdienst)

Het Marinehospitaal is een klein algemeen zie-

kenhuis met opname van burgerpatienten.

U werkt per dag 8-3/4 uur; salaris is volgens
Rijksregeling met onregelmatigheidstoeslag en
opname in het algemeen burgerlijk pensioen-
fonds.

Het Hoofd Huishoudelijke dienst is gaarne be-

reid U nadere inlichtingen te geven.
Belt U haar eens op: U kunt haar elke werkdag
bereiken tussen 9 en 16 uur, onder nr. 023-17460,
toestel 26.
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PEDICURE
Med. gedipl.

G. Sluijter-Helderman

Kostverlorenstr. 31

Telefoon 3163

Van Kessel

voor pianostemmen
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht U4
Haarlem. Tel. 21036.

WEBER'S
SCHOONMAAKBEDRIJF

vraagt een SCHOON-
MAAKSTER en mm.
HULP voor de avond-
uren.

Boerlagestr. 2, tel. 4090.

HAARDOLIE voor halve
prijs! Bij HUBRA N.V.
Elke nieuwe cliënt krijgt

de 2c vatvulling voor hal-

ve prijs. Verdere levering
tegen grooth. prijzen. (17
cent p.1.) Kwaliteitsgaran-
tie en aflevering over ge-
ijkte meter. Zandvoort,
Haarlemmerstr. 27., telef.

5926, b.g.g. 023-67999.

SCHILDERSBEDRIJF
kan nu weer schilder-, wit-
en behangwerk aannemen.
Br. ond. nr. 2102 bureau
Zandv. Courant of telefoon
(023) 16310.

f

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens -

Opeis Kapitan - Rekord
Oaf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2. tel. 4200 en 3652

Schilders-

bedrijf

U. Ce i/.
fy&fy

Telefoon 2638

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit

van Bakker van der Werff
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Komt U ook VRIJDAGAVOND
in Café-Restaurant

,De Kousepael'

mosselen eten?
O.a. gekookte, gebak-
ken, è. la Maison mos-
selen, enz.

Uitnemende keuken.

Vriendelijke attente
bediening.

C. G. Bluijs Jr, Haltestr. 25, tel. 2567

Iedere vrijdag verse aanvoer!

'as-
„Dc Kousepael"

Kamerbreed-
tapijt

meubelstoitering

't Interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

ELLEN VAN BREEMEN
Pedicure

Komt na afspraak bij U thuis !

Stationsplein 21 ' Telefoon 3297

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

^Iflode du t^aóóacfe 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

Goedkoop vakwerk
SCHILDERSBEDRIJF

ïlv. P. RIJNIERSE
10961

ZIJLWEG 13, OVERVEEN — TELEFOON 023
15084
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In een handomdraai
legt u zelf zo'n prachtig,
warmkleurig tapijt

met Dessoforto tapijttegels
Het is zo makkelijk. Het wordt zo mooi. De tegels zijn

zelfklevend, zelfs op beton, makkelijk schoon te ma-
ken en slijtvast.

U kiest uit liefst 10 kleuren waarmee u prachtig kunt

combineren en variëren. De prijs? Slechts f 5.30 per

tegel van 50x50 cm |f 21 .20 per m2
).CÏÖSSO

ver/en'/'gbaar £>/ƒ: —~--"

N.V. AMTRÏMEX
VINKENSTRAAT 30, TELEFOON 5383

Wat wilt IX
een ding ofeen auto?
U hebt maar te kiezen.

't Kan voor hetzelfde geld. Een ding ... of een auto. Zo'n stuk massaproduktie . .

.

of een Datsun 1 000, gebouwd door precieze vingers van Japanse auto-architekten.

Het is uw zaak. De Datsun wordt toch wel verkocht. Zit u maar op kleine, dunne stoeltjes.

De Datsun bespaart u een pijnlijke rug. Rijdt u maar fijn 90 op de grote weg.

De Datsuns komen u wel voorbij, anderhalf maal zo snel. Logisch, 4 cilinders, 62 pk . .

.

Geniet ü maar van de natuur. Alleen, een Datsun 1 000 biedt u meer uitzicht.

Grotere ramen, begrijpt u en zonwerend glas. Staat u maar in de' rij bij dealers.

Datsun-rijders kunnen rekenen op hun dealer, die nog persoonlijk de tijd neemt voor

een Datsun. Weestu maar blij met uw ding. De Datsun heeft kopers genoeg.

Datsun1000
Datsun 1000 bestel f 4.900.- incl. BTW f 5.488.- / Datsun 1000 f 5.265.- incl. BTW f 5.896.80 / Datsun 1000 luxe f 5.530.- incl BTW
f6.193.60 / Datsun 1000 stationwagon f 6.075,- incl. BTW f6.804,25 / Datsun 1300 4 deurs f6.870.- incl. BTW f 7.694.40 / Datsun

1 300 4 deurs de luxe f 7.370.- incl. BTW f 8.254.40 / Datsun 1 600 4 deurs f 7.585.- incl. BTW f 8.495.20 / Datsun 1 600 4 deurs de luxe

f 7.950.- incl. BTW f 8.904.- / Datsun 2000 4 cil. f9.800.- incl. BTW f 10.976.- / Datsun 2000 6 cll. Van. f 11.925.- incl. BTW
f 13.356.- / Datsun 2000 6 cil. luxe met gescheiden voorzitting f 12.500.- incl. BTW f 14.000.- / Datsun 2000 6 cil. stationwagon de

luxe f 13.850.- incl. BTW f 15.512.-.

TUNE CENTRE ROB JANSSEN
Kamerlingh Onnesweg 23, tel. 02507-5966. Zandvoort
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Redaktie en adm.: Achterweg 1
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Postbus 23, telefoon 2135.

't Was opnieuw ijzig koud

Zandvoortmeeuwen klopte Alc. Vicfrix

met 2— I

Het wordt enigszins eentonig de verrichtingen van Zandvoortmeeuwen
te beginnen met de mededeling dat het tijdens de wedstrijd koud en

grimmig weer was. De lezers moeten het maar beschouwen als een hom-
mage aan de voetballers en hun trouwe fans die iedere eerste dag van

de week ijzige temperaturen en windkracht trotseren om de competitie

voortgang te doen vinden. Onder het huidige weerregime is dat geen

kleinigheid.

Ook bij de eergisteren in Alkmaar gespeelde wedstrijd tussen de geel-

blauwen en de plaatselijke club Alc. Victrix waren de weergoden —
zoals gebruikelijk de laatste tijd — bar en boos gestemd. Zandvoort-

meeuwen won de ontmoeting met 2— 1 en dat bracht warmte èn

vreugde in het ZVM-kamp.

De gasten — in de eerste helft van de
wedstrijd met de wind in de rug — ver-
spilden geen tijd aan het behoedzaam af-

tasten van de kracht van de tegenstander
en gingen direkt tot de aanval over.

Vijftien minuten lang doorstond de
achterhoede van Alc. Victrix de krachtige
druk van Zandvoortmeeuwen op bewonde-
renswaardige wijze. Vooral keeper Al-
frink, niet te verwarren met de gelijkna-
mige prelaat van de r.k. kerk in Neder-
land, bleek in deze voor de gastheren be-
nauwde periode zijn gewicht in goud
waard. Hij reageerde behendig en intelli-

gent op de soms op enkele meters afstand
op zijn doel gerichte schoten. Maar in de
15e minuut van de ontmoeting waren zelfs

zijn formidabele keeperskwaliteiten niet

toereikend om een kopbal van Kramer te

onderscheppen en weg te werken. Het was
dan ook een bijzonder fraaie kopbal waar-
mee laatstgenoemde zijn club de leiding*

gaf, 1—0.
Enkele minuten later kreeg Maarten

Koper de kans van de dag een doelpunt
te noteren. Het zou echter nimmer wor-
den ' opgetekend: Maarten schoot voor
open doel nieters te hoog. De Zandvoort-
meeuwen-aanhang kon haar spijt nauwe-
lijks onderdrukken.
Het tweede doelpunt leek een gemaakte

zaak, toen Kramer in een bijzonder hoog
tempo op Alfrink afstormde. Kramer
scoorde inderdaad, maar de arbiter annu-
leerde het doelpunt — terecht — wegens
buitenspel.
Tegen het eind van de eerste speelhelft

begon de voorhoede van de gastheren een
geducht woordje mee te spreken. Doelman
Molenaar deed voor zijn college aan de
overzijde niet onder en redde een paar
maal op sublieme wjjze. Even voor het in-

gaan van de rust was Alc. Victrix bijzon-

der dicht bij de gelijkmaker, maar het
was de lat boven het hoofd van Molenaar
die de kans voor de gastheren om zeep
bracht. Zandvoortmeeuwen slaakte een
zucht van verlichting.

Nog meer zuchten van verlichting wa-
ren er in het begin van de tweede ronde,
toen de voorhoede van Alc. Victrix minu-
ten lang onder de rook van het ZVM-doel
opereerde. Ondanks het Victrix-offensief
zocht en vond de aanvalslinie van de gas-
ten een opening in de defensie van de
thuisclub, die groot genoeg was om er met
sukses doorheen te glippen. Richard
Bruynzeel zag kans diep in de verdediging
te dringen en keeper Alfrink voor een on-
oplosbaar probleem te stellen, 2—0.

Alc. Victrix, niet in het minst uit het
veld geslagen door de achterstand, her-

(

vatte direkt - de aanval en profiteerde
enkele minuten later van een kapitale
fout in de ZVM-defensie. Voor een verla-
ten doel — Molenaar was vèr uitgelopen
om in te grijpen — kostte het linksbuiten

Nieuwveen weinig moeite " de bal in het
net te deponeren, 2—1.

Alc. Victrix zag de victorie — waarvan
Alkmaar sinds eeuwen het monopolie be-
zit — in het verschiet. Maar eerst moest
nog de gelijkmaker worden gescoord.
Zandvoortmeeuwen, soms vechtend met de
rug tegen de • muur, stond het niet toe.

Vooral keeper Molenaar bleek voor Alc.

Victrix een sta-in-de-weg. Het leek wel of

hij er op stond de overwinning persoon-
lijk voor zijn club veilig te stellen. Daar
is hij — maar hij niet alleen — uitstekend
in geslaagd.

Hier volgt, zoals gewoonlijk, de stand in
afdeling West, 2e klasse A:
Vitesse '22 17 10 5 2 25 31-18

Kon. H.F.C.
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HALEN MAAR.

DIRK^BROEK

3AC. HERMAMS

HAARDOLIE voor halve
prijs! Bij HUBRA N.V.
Elke nieuwe cliënt krijgt

de 2e vatvulling voor hal-

ve prijs. Verdere levering
tegen grooth. prijzen. (17
cent p.1.) Kwaliteitsgaran-
tie en aflevering over ge-
ijkte meter. Zandvoort,
Haarlemmerstr. 27., telef.

5926, b.g.g. 023-67999.

SCHILDERSBEDRIJF
kan nu weer schilder-, wit-

en behangwerk aannemen.
Br. ond. nr. 2102 bureau
Zandv. Courant of telefoon

(023) 16310.

Zij is een van die ruim
850.000 eenzame Duitse
vrouwen. Vragend kijkt zij

U aan. Wie wil haar en
haar lotgenoten gelukkig
maken.
Geld maakt niet gelukkig,
dus vermogend behoeft U
niet te zijn, wel een vlij-

tige, levenslustige en toch
huiselijke man.
Wie heeft mij nodig? Wie
mag ik mijn liefde schen-
ken. Wiens kinderen mag
ik verzorgen en vertroete-
len? Wanneer U met mij
of mijn lotgenoten kennis
wilt maken schrijft U dan
eens en U ontvangt direkt
de afbeeldingen van 18
van ons waaruit U een
eerste keus kunt maken.
Alle verdere inlichtingen
over ons kunt U verkrij-
gen bij het Duits-Nederl.
Bemiddelingsbur. P. van
Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich, West-
Duitsland.

c
K

AUTOMONTEUR gevr.
voor 't uitvoeren van repa-
raties aan mijn auto als

bijverdienste. Tel. 5272.

Te koop: SPARTA-MATIC
met verz. Na 18 uur, Sta-
ringstraat 3.

HULP i.d. huish. gevr. v.d.

ochtenduren. Zuidboule-
vard 63, telefoon 5372.

Hotel 'MARINA' vraagt
KAMERMEISJES van 9-3

uur. Hogoweg 54, telefoon
2556.

Jong eehtp., Zandv. ingez.
zoekt WOONRUIMTE of
koop/huurhuis. Br. ond. nr.
2401 bur. Zandv. Crt.

Leuke jonge HONDJES.
Na 17 uur, Leeuweriken-
straat 2.

Gevr.: 2 WERKSTERS
van 9-4 uur, voor ± 2 we-
ken; gevr.: MEISJE voor
hotel. Tel. (tot 4 uur) 4781
Hotel DE SCHELP, Dr. C.
A. Gerkestraat 20.

WERKSTER gevr. voor 2
midd. p.w. De Favauge-
plein 45/2, tel. 5666.

Te koop gevraagd:
VLOERKLEED, Aanb.: v.

Speijkstraat 12, telef. 5124.

U kunt het

toch niet

afschreeuwen . .

wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.

In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...

de^resultaten bewijzen dat.

Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg 1

Telefoon 2135

Kruiswoordpuzzel

PUZZEL NO. 75

1
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Advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
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Gegriefd door uitlatingen van burgemeester

twee families vragen commissaris der koningin om onderzoek

De families Van Brero en Lavoo — die hebben geprotesteerd tegen de

aan de gemeentesecretaris W. M. B. Bosman afgegeven bouwvergun-

ning voor diens woonhuis aan de Corn. v.d. Werffstraat 10 — voelen

zich bijzonder gegriefd door een uitlating van burgemeester A. Nawijn
tijdens de raadsvergadering van 11. maart j.1.

Volgens beide families heeft de burgemeester in deze bijeenkomst ge-

suggereerd dat zij tot een groep zouden behoren, 'die proberen de ge-

meente op alle mogelijke manieren te plukken'.

In verband hiermee hebben de betrokken families de commissaris van

de koningin in Noord-Holland, mr. F. J. Kranenburg, verzocht een

onderzoek naar de uitlatingen van de heer A. Nawijn te doen instellen.

De families releveren in hun brief aan
mr. Kranenburg het antwoord dat de bur-
gemeester gaf aan een der raadsleden, die

informeerde of de voorzitter van de raad
in zijn uitlating doelde op de adressanten
in de woonhuisaffaire. De heer Nawijn zei

toen letterlijk: 'dat is nog niet bewezen'.
'Als een zaak nog niet bewezen is', al-

dus de briefschrijvers, 'dan is het hele-

maal niet gepast suggesties te wekken'.
Verder citeren zij een passage uit het

raadsverslag in het dagblad De Tijd
Nieuwe Haarlemse Courant, waarin de
woorden van de burgemeester als volgt
werden weergegeven:
"Wij moeten als gemeentebestuur dag aan
dag oren en ogen wijd open houden om te

waken voor bepaalde burgers, die er alleen
maar op uit zijn de gemeente voortdurend
te plukken.
We moeten er voor zorgen dat ons geld

niet toevloeit naar plaatsen waar het niet

thuis hoort. Gelukkig is de groep waar
we op moeten letten maar klein. Zo liet

Burgemeester A. Nawijn van Zandvoort
gisteravond in een geladen gemeenteraad
duidelijk doorschemeren wat hij dacht
van burgers als de heren C. H. van Brero
en J. J. Lavoo, die al bijna een jaar lang
genoegdoening proberen te krijgen in de
slepende affaire rond de nieuwe woning
van de gemeentesecretaris W. M. B. Bos-
man".
De families schrijven dat de uitlating hen
doet denken aan de toon- van de brieven
die zij m.b.t. de woonhuisaffaire van het
gemeentebestuur mochten ontvangen.

Voor

RADIO en TV
naaz

Radio Peeters nv

1 APRIL T.V.-PROGRAMMA

KRIJGT BRONZEN LOERES
De samenstellers van het vorig jaar op
1 april uitgezonden t.v.-programma 'Zijne

exellentie is hoepelen', de heren Jaap Mo-
lenaar en Theo Moen van het NCRV t.v.-

team, hebben de Prix de Joke 1969 in de
categorie Humor in beeld gewonnen. Ge-
noemd programma, dat handelde over een
speeltuin, waarin patiënten behandeld zou-

den worden die aan managerziekte lijden,

werd door een jury, bestaande uit de he-

ren O. M. de Vaal, Eppo Doeve, O. J. van
Moock, Lex Metz en W. ter Veer als de
beste 1 april grap beschouwd. De prijs,

de bronzen Loeres, wordt dinsdag 1 april

a.s. in de avonduren uitgereikt in socië-

teit Duysterghast, gevestigd in het sous-

terrain onder het Strandhotel aan de zuid-

boulevard.
In de categorie Humor in beeld treden

tijdens de avond van de prijsuitreiking

tien Nederlandse cartoonisten tegen el-

kaar in het strijdperk.

Elk van hen zal met minimum drie en
maximum zeven tekeningen meedoen. De
prijs bestaat in deze categorie eveneens
uit een bronzen Loeres.

De uitgeverij BRXJNA zal van de ge-

exposeerde cartoons een boekje uitgeven,

waarvan de opbrengst bestemd wordt voor
Unicef.

Zoals bekend wordt de Prix de Joke
ieder jaar op 1 april uitgereikt door het
'1 april genootschap' waarvan de initiatief-

nemer, de heer E. van Tetterode, secreta-

ris is. Voorzitter is de conferencier en ra-

dio- en t.v. medewerker, de heer Cees de
Lange. De andere bestuursleden van het

genootschap zijn de heren Pierre Huys-
kens, G. F. Ronner, Peter Gragh en R.
Sluiter.

De families delen de commissaris mee
dat zij in het geschil rond de afgegeven
bouwvergunning bereid zijn tot overleg en
het vinden van een redelijke oplossing, er

van uit gaande, dat de overheid die een
fout maakt, zelf alles dient te doen om
fouten te corrigeren of de gevolgen van
die fouten zoveel mogelijk te verzachten.
'Maar wij passen er voor ons door de bur-
gemeester in een kwaad daglicht te laten

stellen', aldus de families Van Brero en
Lavoo.

Zij verzoeken de commissaris van de
koningin te willen bewerkstelligen dat zij

in het 'vervolg korrekt worden behandeld.

K oninkUjke N ederlandse V oogdij B ond

GERTENBACHSCHOOL
ORGANISEERT BAZAR
Voor de aanschaf van een elektronisch
stencil-apparaat organiseren leraren en
leerlingen van de Wim Gertenbachschool
(mavo) aan de Zandvoortselaan op zater-

dag 29 maart a.s. een hippe ' bazar in de
lokalen en de aula van het schoolgebouw.
Voor de aankoop van het elektronisch
stencil heeft de oudercommissie van de
school reeds een fors bedrag beschikbaar
gesteld, maar er ontbreekt nog circa 2000
gulden. De gemeente ziet het nut van een
dergelijk apparaat wel in, maar heeft er
geen geld voor over. De bazar moet nu
uitkomst brengen.

Vanaf 's middags 2—6 uur en 's avonds
7—10.30 uur kan het publiek een toer ma-
ken langs o.m. een- schiettent, vrolijke

keuxen, grabbelton en kramen met de
meest uiteenlopende artikelen. Wie even
op adem wil komen en de inwendige mens
versterken kan terecht bij een spe-

ciaal ingericht restaurant met lekkere
hapjes — niet alleen Loewieke de Vos van
de bekende t.v.-strip is eï> verzot op — en
een keur van frisdranken. Eén van de lo-

kalen is herschapen in een bioscoop, waar
aan de lopende band gekke filmpjes wor-
den gedraaid. In een als fotostudio inge-

richte ruimte knippen bijna-beroeps foto-

grafen portretten van bezoekers. Dansen
kan men ook en wel op muziek van een
bekenct t.v.-radio gitarist.

Leerkrachten en leerlingen verwachten
met de bazar-aktie een klinkend resultaat
te behalen.

ook TOOT UW

grammofoonplaten

naar

Radio Peeters nv

FOTOKRING-LEDEN
GAAN EXPOSEREN
De jaarlijkse presentatie van. de Zand-
voortse amateurfotografen, verenigd in de
fotokring 'Zandvoort', vindt plaats vanaf
vrijdag (avond) 4 t.e.m. maandag 7 april

a.s. in het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat. Er zullen in hoofd-
zaak zwart-wit foto's — formaat 30x40
cm — worden geëxposeerd. Tevens is er,

voor de eerste keer, een inzending kleu-
renfoto's te bezichtigen. De openingstijden
zijn: vrijdagavond 19.30—22 uur, zater-

dag, zondag en maandag 11—10 en 19.30

tot 22 uur. De officiële opening van de
tentoonstelling is vastgesteld op donder-
dag 3 april om 8.15 uur en zal worden
verricht door de heer C. Kelder, bonds-
official van de B.N.A.F.V.

AlUs fodekt in shandfnade 1969
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DAME LINKS:
bloes en rok. Japonrok van tennis-flamel,

wit en donker-blauw streepje (zeven ba-

nen) op elke naad Is van onderen een
plooi aangebracht, ongeveer tot op een
derde der lengte van de rok.

Bloes van wit zijden neteldoek, garne-
ring van fijne Valenciennekantjes-ajour
bewerkt. ,

DAME RECHTS:
fietspakje van grijs lustre of mohair. Rok
ongevoerd, maar van onderen enige ma-
len doorgestikt.

Kraag en manchetten van het manteltje
van donker-grijs fluweel of écru linon in

plooitjes gestikt.

t

Beste mensen, het is niet de bedoeling dat
vandaag m'n Badboek begint, maar mijn-
heer de redakteur vroeg me of ik soms
iets kon schrijven over de mode, die in het
komende seizoen opgeld gaat doen aan
het strand. Hij vindt namelijk dat ik mijn
ogen nogal eens de kost geef, vooral waai'
het dames betreft. Nou vind ik dat wel
een beetje overdreven, want je moet als

Stoeleman overal het oog in hebben aan
het strand. Anders kan je wel inpakken,
nietwaar?

Ik heb er inderdaad eens met hem over
gesproken, natuurlijk met medewerking
van Jans, die, als vrouw zijnde, toch wel
een betere kijk op dit soort dingen heeft
dan ik. Maar afgaande op wat wij zo ver-
leden jaar hebben gezien, zou ik zeggen
dat de mannen en vrouwen zich omslach-
tiger gaan kleden als ze aan zee zijn. Er
is tenslotte niets nieuws onder de zon.
Héél vroeger hebben we bloot gehad, des-
noods een vijgeblad, dat goed afkleedde.
Daarna kregen de mensen het zeker te

koud en toen zijn ze zich dikker gaan
kleden. Dat heeft een hele poos geduurd.
Zelfs toen ze ontdekten dat je je aardig
kon vermaken aan de zee, hielden ze er
van zich niet te laten zien zoals God hen
had geschapen. Nou ja, dat deed men een-
voudig niet.

Daarna is er een tijd gekomen dat alles

met de mode wat schoksgewijs verliep.

Soms van het ene jaar op het andere:
lang - kort - bloot - lang - kort - bloot -

kort - half lang (dus ook half kort) en
weer eens, voor de afwisseling bloot.

Maar het échte bloot dateert toch pas uit

de tijd van Phil Bloom, dat animeermeisje
van de VPRO, dat niet bang was om ver-
kouden te worden.
Omdat navolgsters van Phil wèl verkou-

den werden, vond men er iets op. We kre-
gen toen de doorkijk-bloezen en -japon-
nen, die dus de boezem iets of wat be-

dekten tegen de griep, maar toch nog ge-
noeg te zien overlieten.
Maar onze indruk aan het strand is dat

én de mannen én de vrouwen zich gaan
wapenen tegen het heersende Noordzee-
klimaat. En dat is verstandig.
U kunt het uit deze twee plaatjes zien,

dat de mode zich in vroegere tijden aan-
paste aan de gangbare weersomstandighe-
den. Lekkere lange rokken van tennis-fla-

nel en op de fiets zaten de vrouwen ook
behoorlijk in de textiel, zoals u duidelijk
kunt onderscheiden.
De hoeden voor de dames, die weten hoe

't hoort, worden weer groot tot middel-
groot. Vroeger torsten de vrouwen óp hun
hoed fruit-stillevens, slagschepen, ooie-

vaarsnesten en vaak aan de vaderlandse
historie ontleende tableaus. Het zou mij
niets verbazen of al deze dingen komen in

de zomer van 1969 terug. Vrouwen in
lange witte gewaden met grote hoeden,
die bescherming bieden zowel tegen de
brandende zon als tegen striemende re-

genvlagen.

En de mannen gaan nu al hoe langer
hoe meer van die stoere blauw-wit of
irood-wit gestreepte badpakken dragen,
met de pijpjes tot op de knieschijf en een
boothals. Deze badpakken staan heel wat
mannelijker dan die vrouwelijke topless
Saint Tropez badbroekjes van de laatste
jaren.

Als u °roed kijkt op dat kleine plaatje,

ziet u dat die ene dame dezelfde halsver-
sieringen draagt als tegenwoordig veel
meisjes en vrouwen en in sommige geval-
len sommige mannen. Ik houd het vol: er
is niets nieuws onder de zon! Jans zei nog:
'Alles goed en wel, maar zo'n kleding
geeft natuurlijk aanleiding tot ongewenste
striptease-vertoningen aan het strand als

er toevallig eens een warme dag is. Daar
ben ik nou niet zo bang voor. En dat hoeft
maar één seizoen te gebeuren en dan heb
ik iiet jaar daarop de badkoetsjes van
vroeger ook weer in eer hersteld. Wie z'n
(of haar) voeten of iets anders bloot wil
maken, wordt eenvoudig honderd meter
uit de kust gereden.

En zoiets noem ik nog niet eens een
échte strip-tease, zoals in Parijs gebeurt,
waar mijnheer van Thiel (van de Tweede
Kamer) en Jaap van Praag (van Ajax)
zo graag naar toe hadden gewild. Zulke
dingen gebeuren alleen maar in een stik-

warme theaterzaal, maar niet aan het
strand, hoor"

En wilt u er niet aan, blijft u dan maar
te bed, zoals de familie John Lennon-
Yokö Ono. Dit paar apart droeg overigens
keurige witte pyama's, waaruit blijkt dat
John en Yoko vinden dat bloot ook niet
alles is. STOELEMAN

BURGERLIJKE STAND
21 maart 19G9—27 maart 1969

Geboren: Rudolf Gunter, z.v. R. Abspoel

en I. Kool.

Gehuwd: Hendrik van Koningsbruggen

en Engeline Wardenier; Willem August

Coenraad Klokkers en Marie Petronelle

Julic Adolphine van den Brink.

Geboren buiten de gemeente:

Yvonne, d.v. E. C. Strijder en A. M.

Brands; Robbert, z.v. E. C. Strijder en A.

M. Brands; Maud, d.v. R. Dröse en G. M.

Woudman.

en natuurlijk ook voor uw

grammofoon en

bandrecorder
naar

Radio Peeters nv

4 april Goede Vrijdag
de gehele dag gesloten

Voor het wisselen van vreemd geld

is ons kantoor ter gelegenheid '

van Pasen geopend op

5 april van 10.00-12.00 uur en
7 april (Tweede Paasdag) van 10.00-12.00 uur.

Voor overige bankzaken zijn wij deze
dagen gesloten.

Algemene Bank Nederland
Zandvoort, Grote Krocht 12, telefoon 5341

ene renout
herenkapsalons
schoterweg 47 haarlem tel. 261610
schoolplein 4 zandvoort tel. 5880

dameskapsalon
willemstraat 24 zandvoort tel. 5880
behandeling volgens afspraak.

KANDIDATEN
VOOR AFDELINGSBESTUUR
RODE KRUIS
Het afdelingsbestuur van het Rode Kruis
heeft notaris E. J. M. Weve en drs. F.
Veldkamp kandidaat gesteld voor oen be-

stuursfunctie. Zoals reeds eerder werd be-

richt zullen de voorzitter en de penning-
meester, de -heren Joh. C. Jung en W. v.d.

Ban, met het oog op hun leeftijd uit het
bestuur treden. Tijdens de a.s. maandag
in hotel Keur aan de Zeestraat te houden
jaarvergadering zullen de leden over de
voordracht van het bestuur een beslissing

nemen.

en bovendien voor uw

huishoudelijke
apparaten
naar

Radio Peeters nv
PASSAGE 11 — ZANDVOORT

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

maart berijdbaar

30 1.36 9.30 13.55 21.30 5.30—11.30
31 2.17 10.00 14.30 22.30 6.00—12.30

april



Mensen en zaken
Bedscene

Als je John Lennon en zijn vrouw Yoko

Ono zo intens tevreden in hun bed ziet

zitten, krijg je onwillekeurig de gedachte

dat het leven van demonstranten tegen ge-

weld en geweldpleging zo kwaad nog niet

is.

Het jonge paar is op huwelijksreis en

heeft ook even — voor een dag of acht —
Amsterdam aangedaan. Omdat de muziek-

makerij bij de Beatles John geen wind-

eieren heeft gelegd, kon hij de hand leg-

gen op een suite in het Amsterdamse Hil-

ton hotel. Om volledig te zijn: de presiden-

tiële suite, tweehonderd achttien gulden

per dag, alles er op en er aan, met ge-

bruik van badkamer. Van dit laatste zal

echter niet veel komen, want de Lennons

hebben aangekondigd dat ze in bed blij-

ven. Acht dagen lang in bed, in de presi-

dentiële suite, in het Hilton hotel. En dat

doen John en Yoko om de vrede te dienen.

Want ze gaan er van uit dat je, op bed

liggend, geen geweld pleegt. Dat zit overi-

gens nog. Maar laten we aannemen dat

John en Yoko braaf zijn. Boven hun

hoofd prijken de zinvolle spreuken: 'Hair

peace' en 'Bed peace'. Ziet u wel? John

en Yoko hebben niets kwaads in de zin.

Ze geven een persconferentie. Het hele

koor van nieuwsgaarders is opgedraafd:

de filmende, de fotograferende en de

schrijvende pers. Een mannetje of veertig

en ze vragen John en Yoko de pyjama
van 't lijf. Figuurlijk dan. Want het paar

draagt smetteloos witte pyjama's, met
een witte tulp in de borstzak.

Kort geleden was dat anders. Toen droe-

gen ze allerminst een pyjama. Om eerlijk

te zijn: John had alleen een hoed op en

een ketting aan. Yoko had genoeg aan

fraaie lange haar dat helaas net niet lang

genoeg was om haar niet fraaie a-syme-

trische billen te bedekken. Goed. Maar de

fotograferende pers was zo attent om de

blote ruggen van het paar aan de verge-

telheid te ontrukken.

Ja maar, of ze dan niet onze bijzonder

mooie hoofdstad wilden zien? Dat zouden

ze best willen, maar ze volstaan er mee
met zich aan Amsterdam te laten zien.

Als dat dan ook maar gebeurt, want dan
is het sukses van hun vredes-missie ver-

zekerd.

Yoko, met de vingers van haar rechter-

hand door die van John's linker gestren-

geld, lacht vertederd: Amsterdam is zo'n

goddelijke stad, de stad van de provo's,

de stad van de witte fietsen. Ze loopt wat
achter. Een tijdje geleden hebben de pro-

vo's zichzelf opgeheven. Hun archief is

nog even ter sprake gekomen, in welk
verband is niet belangrijk. Het ging in

ieder geval over het archief.

John grinnekt wat tegen de perslieden

en zegt dat het niet meevalt om acht da-

gen in bed te blijven. Hij heeft eens ge-

probeerd — in India — om een paar da-

gen in één kamer te blijven. Het is hem
niet gelukt. Maar toen was-ie alleen. Gut-

nogtoe, acht dagen met Yoko moet toch

te doen zijn? Ja, zegt John, deze keer zal

't ook wel lukken, maar onderschat het

asjeblieft niet. Voor de vrede ga ik door

dik en dun en desnoods in bed.

Jawel, maar waarom in zo'n peperduur
hotel, kon 't niet beter in het Vondelpark
of zo?

John kijkt naar buiten. Er komen wat
piepkleine sneeuwvlokjes langs de ramen.
'Ach, ik kan u hier allemaal ontvangen en
dat vind ik belangrijk'. En hij voegt er

snel aan toe: 'Het Vondelpark is in deze

tijd van het jaar wat koud voor u, niet-

waar?'

Ja, dat is zo. Een der aanwezigen heeft

de onbeschaamdheid de aandacht te vesti-

gen op hun huwelijk. Het is John's tweede
en Yoko's derde zelfs. Zou dit nu hun
laatste huwelijk zijn?

Iedereen houdt de adem in. De onverlaat
zal wel uit het raam worden gesmeten.
Maar nee. John lacht en zegt alleen maar:
'Ik denk van wel'. En Yoko, een druifje

uit een enorme fruitmand pikkend: 'Ik

hoop 't!'

Kijk, zó ga je te werk met een brutale

persman. Maar tenslotte lig je ook niet

voor de flauwekul in bed.

Als je dat doet voor de vrede, zoek je

bij voorkeur geen ruzie met de filmende
de fotograferende- en de schrijvende pers.

MOMUS

IDENTITEITSBEWIJS

VOOR AANHANGWAGENS
VERPLICHT

Wanneer men met een aanhangwagen met
een gewicht van minder dan 750 kilo —
inclusief inventaris — naar het buitenland
gaat, heeft men een identiteitsbewijs no-

dig.

Tot 1 oktober a.s. kan echter worden
volstaan met een aankoopkwitantie. Daar-
na is 't identiteitsbewijs verplicht. Dit be-

wijs geldt voor alle soorten aanhangwa-
gens, zoals caravans, kampeer- en bagage-
wagens. Voor aanhangwagens boven de
750 kilo is al een document (registratie-

bewijs) vereist, dat ook als identiteitsbe-

wijs mag gelden. Het identiteitsbewijs is

nodig om bij terugkeer in Nederland de
douane te kunnen aantonen dat de aan-
hangwagen in Nederland is vervaardigd
dan wel de verschuldigde invoerrechten
en/of omzetbelasting zijn betaald. Dit be-

wijs kan bij het kantoor van invoerrech-

ten en accijnzen in de woonplaats worden
aangevraagd.

Pogingen van ANWB-zijde hebben ertoe
geleid, dat het grensdokument is afge-

schaft voor de tijdelijke invoer van de in

het buitenland geregistreerde aanhang-
wagens, die de Benelux bezoeken.

Het aantal klachten van buitenlanders
over de noodzaak van het grensdokument
nam de laatste jaren hand over hand toe.

Soms werden toeristen met caravans zelfs

aangeraden de Benelux te mijden. De Ne-
derlandse toerist, die naar of door Frank-
rijk reist met een caravan heeft nog
steeds een grensdokument nodig. De hoop
is gerechtvaardigd, dat ook Frankrijk bin-

nen afzienbare tijd het grensdokument zal

laten vervallen.

Sport en spel

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
Programma zaterdag 29 maart:

7 Zandv.m. 2—SIZO 4 14.30 u.

34 ETO 5—Zandv.m. 4 16 u,

Adspiranten:
53 Zandv.m. a—O. Gezellen a 14 u.

66 DSK a—Zandv.m. c Hu.
73 O. Gezellen c—Zandv.m. d 15.15 u.

88 Zandv.m. f—O. Gezellen 14 u.

9 TYBB h—Zandv.m. g 15.15 u.

Pupillen B:
201 Zandv.m. b—DCO a 11 u.

204 TYBB d—Zandv.m. c 13 u.

207 Zandv.m. d—O, Gezellen a 14 u.

212 Kenn.land a—Zandv.m. e 15 u.

Programma zondag 30 maart:
DEM—Zandv.m.
Zandv.m. 2—Vitesse

26 Zandv.m. 4—EHS 3
37 Zandv.m. 5—THB 2
52 BSM 4—Zandv.m. 7
62 Zandv.m. 8—H. Boys 3
99 Alliance 4—Zandv.m. 9

117 Zandv.m. 10—SHS 5

120 O. Gezellen 9—Zandv.m.
139 TZB 7—Zandv.m. 12
Junioren:
145 Kennemers a—Zandv.m.
16ff Zandv.m. c—HBC c

'22 2

11

14.30 u.

14.30 u.

9.45 u.

9.45 u.

9.45 u.

12.30 u.

12 u.

11.30 u.

12 u.

12 u.

9.45 u.

12.30 u.

Samenstelling Zandvoortmeeuwen 1

In de voor a.s. zondag vastgestelde wed-
strijd D.E.M.—Zandvoortmeeuwen 1 treedt
laatstgenoemd elftal in de navolgende sa-

menstelling in het veld:

M. Molenaar, L. J. B. Sluijter, S. Stobbe-
laar, F. Kramer, H. Kreuger, A. Koster,
J. Paap, A. Stobbelaar, J. Koper, M. Ko-
per en R. Bruijnzeel. Reserves: H. Bos,
H. Paap en E. Stobbelaar.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen afgelopen weekeinde:
TZB a—O. Gezellen b



• Vanaf a.s. maandag ook dagelijks vers en smakelijk gebak bij uw echte bakker M. KEUR a
Ziet onze prachtige PAAS-ETALAGE! Diaconiehuisstraat 36 W

Uw adres voor heerlijk vers brood, kleinbrood en gebak T" H n™ 'a " nf ns MAA™ Ar r,

°
"

"

Ziet onze prachtige PAAS-ETALAGE!
Tevens bij ons vanaf a.s. MAANDAG de
bekende RADITCH SPECIALITEITEN.

J
c
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zenuwarts

Van Galenstraat 98, Zand-
voort, tel. 3030.

AFWEZIG
tot 21 april a.s.

JONG MEISJE
gevr. voor opleiding kan-
toorwerkz.h., bij voorkeur
m. Mulo of gelijkwaardig.
Adviesbur. v. Bouwkosten,

Calcu n.v.
Zandvoort, Brederodestr.
31, tel. 2383-5144.

Familie mit 3 Kindern (6,
5 und 3 Jahre) sucht im
Juli, evtl. bis Anfang Aug.
für 3 Wochen 2 Zimmer
mit Kuchen- und Duschbe-
nutzung, 1 Bett vorhanden.
Pieis ca. 500 Gulden.
H. Tienarend, 45 Osna-
hrück, Sedaustrasse 2.

TE KOOP:
1 grote z.g.a.n. wastafel m.
mengkraan en steunen, ƒ 25,
dito m. warm en koud wa-
terkr., ƒ20,-; bruin mar-
merplaat, 56x1.50 mt.,
ƒ50,-; 1 skailederen hall-
bank, ƒ 50,-; div. bedden,
opklapbed en matrassen.
Haarl.straat 16, tel. 3154.

Aangeb.: AUSTIN Glider
1100 1964 van Ie eigenaar.
Te bevr. tel. 2721 na 18 u.

Weg. verhuizing te koop:
GASHAARD (gevelkachel)
7500 cal. Koninginnew. 30.

VERLOREN:
zv£ar,te ,.suède darneshand-
schoen, gevoerd, lang mod.
Teg. bel. van ƒ 2,50 ter. te
bez. bij: Palstra, Kostver-
lorenstraat 41, tel. 4188.

SERVEERSTERS gevr.
J. Driehuizen, strandtent
21.

Strandpaviljoen la vraagt
nette HULP v.d. bediening
evt. weekends. Telefoon
's avonds 5902.

Weg. tijdgebrek te koop:
MODELBAAN, merk:
Fleischmann. Te bevr. za-
terdagavond na ff u. Zand-
voortselaan 4, tel. 2426.

Te huur gevr.: HUIS, voor
ds mnd. juli voor 7 pers.
Tot plm. ƒ 1000,-. Br. aan
K. van Renssen, Poptahof
Zuid 494, Delft.

Jongedame (34 jr.) zoekt
ZIT/SLP.KAM. voor perm.
Mej. W. Schuts, Herman
Heijermansweg 1, tel. 3141.

Te koop: SKELTER, 150
cc, 3 versnell. Tel. 2715.

Bevraagd:

Flat
2 of 3 kamers Aanb.:

W. Dijkman, Rozengr.

40-44Adam, tel. 020-

65611.

Gevr.: WERKSTER van 9-
•12 uur, 1 of 2 dagen per
*eek, ƒ4,- p.u. Tel. 5794'.

WONINGRUIL:
Amsterdam-Zandvoort

Aangeb.: 3 k. WONING,
J^uk., douchecel, tuin.
Huur ƒ110,- p. mnd., om-
Ruving Bos en Lommerw.
°evr.: iets dergelijks. Br.
aa«: Schaap, Trouwring-
straat 8 hs, Amsterdam.

FLINK MEISJE
Sovr

, ook v. bediening,
verdiensten netto per week
ƒ110,-; extern ƒ125,-, iy2
^S p.w.' vrij. Tevens een
KAMERWERKMEISJE.
«otel PABER, Kostver-
Jorenstr. 15, tel. 2825.

MEISJE gevr. voor het
seizoen van 8.30-17 uur,
tel. 3273. Lunchroom Berk-
hout, Kerkstraat 17.

Gevr. te Zandv. voor juni:
HUIS, liefst boulevard, v.

2 pers. Tel. 020-422512, of
br. ond. nr. EG 7550 aan
Reclame-Adviesbur. Inter-
marco-delaMar N.V., Post-
bus 373, Amsterdam.

VAKANTIERUIL
Aangeb.: BOERDERIJ in

Ermelo, v. modern comf.
voorz., bij bos; gevraagd:
FLATWONING te Zandv.
periode v.a. half juni tot

half juli. Bouvy, Drierweg
6, Ermelo, tel. 03417-3539.

Bel 5697
voor al uw onderhoud- en
reparatiewerk.

E. v.d. BERG
Burgem. Beeckmanstr. 38

AUTOMONTEUR gevr.
voor 't uitvoeren van repa-
raties aan mijn auto als

bijverdienste. Tel. 5272.

THUISWERK op admini-
stratief of kunstnijver-
heidsgebied gevr. Schrijf-

machine aanw. Br. ond. nr.

2501 bur. Zandv. Crt.

Familiedrukwerk

Gertenbachs Drukkerij

Achterweg 1, telefoon 2135

Uw kinderen op zijn Paasbest met

baby-, kleuter- en tienerkleding van

NOT
HALTESTRAAT 59

TIJDELIJKE EXTRA AANBIEDING:

Truien - Jurkjes - Jacks - Rokjes

Voorzorgzegels - Contantzegels

Abonneert u op de Zandvoortse Couraut

M*1

'V-n-u- OP ALLE
STOOM-GOEPEREIM
Xmlt» gabracht arigahaald)

kÉnKSTRAAT-ZANDVCJOBT;

ALBERT HEIJN
In ons filiaal Grote Krocht 9 te

Zandvoort hebben wij plaats voor

cassières
en

leerling-cassières
De bedrijfsleider, de heer K. Kok,
vertelt u gaarne nadere bijzonder-
heden over deze functie.

Woningbouwvereniging

„EENDRACHT MAAKT MACHT"
te Zandvoort

Voor leden komen beschikbaar de wo-
ningen :

1. Van Lennepweg 3
(huurprijs ƒ 66,75 per maand)

2. Van lennepweg 30-11
(huurprijs ƒ 96,70 per maand)

Schriftelijke opgave aan de secretaris D.
van Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22, vóór
a.s. dinsdagavond 7 uur, met vermelding
van rangnummer.

VERZORG TIJDIG DE KOPIJ
VOOR UW ADVERTENTIES

IN DE ZANDVOORTSE COURANT

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en -1967

f 4,- per dag
Kade» - Volkswagens -

Opeis Kapitan - Rekord
Oaf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

De Gezamenlijke

Brandstoffenhandelaren

zijn op Goede Vrijdag 4 april

GESLOTEN

Nog één week
dan is het Pasen

De hoogste tijd voor iets nieuws!

Wij brengen U, in een uitgebreide tollektie, vele modieuze

nieuwtjes, o.a.:

COSTUUM in Terlenka, zuiver scheerwol van 149,— tot 269,

—

POLYESTER LICHTGEWICHT COSTUUM 98,—
PANTALONS in hippe, moderne en klassieke modellen

in Terlenka, Trevira en Tergal van 29,75 tot 59,

—

SPORTCOLBERTS en BLAZERS van 49,— tot 98,—
JACKS, Italiaans import, Terital, wasbaar en kreukvrij 34,50

REGENJASSEN in vele modellen en prijzen. . >

Een eindeloze kollektie in OVERHEMDEN en SPORTSHIRTS.
Vele nieuwtjes in PUL-POLO'S, KOLTRUIEN, PULLOVERS en VESTEN
in sportieve modellen.

I
&j&6€%—f-*

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODEót HERENKLEDING

KEHKSTR.20 • TEL:3136

Slagerij

HALTESTRAAT 3

500 gram hamlappen ............ 3,98
500 gram kalfslappen. . 4,25
500 gram rosbief .............. 4,!

500 gram vark.frikando .........4
5 HEERLIJKE
KROKETTEN

89 cent

500 gram
BRAAD-

KRABBEN

1,98

500 gram
HACHÉ-VLEES

WEEKENDREKLAME:
100 gram HAM en
100 gr. TONGEWORST tf ftOsamen *?**+*

LAMSVLEES:
1 kg karbonade 2,98

1 kg bout 5,98

1 kg borstlappen 1,98

RUNDVLEES:
500 gram fijne riblappen 3,79

500 gr. bieflappen 3,98

500 gr. borstlappen 2,98

500 gr. doorr. lappen 2,48

100 gr. malse biefstuk 1,20

100 gr. varkenshaasjes 1,20

100 gr. rauwe lever 0,37

100 gram
panklare schitzels 0,98

DINSDAG
750 gram pracht

RUNDERLAPPEN

3,98

WOENSDAG



t» NsdwIiiiHi gebotteld mei toestemming van de rechlhobbende op do gedeponeerde handelsmerken „Coca-Cola" en „.Coke" .walka bolda hatzelfdo produkl aanduiden.

I

I

I

I

I

I

Coca-Cola in de nieuwe liter-

Hes heeft een hermetisch
sluitende schroefdop: draai-

open . . . draai - dichtl Handig.
Dop d'r op en de 100% smaakvan eén
volle liter Coca-Cola blijft volledig be-
waard. Sprankelend tot en met het
laatste gulle glas.

Coke in de reuze literfles,

da's dubbel voordelig ...

Vandaag nog in huis halen!

18-Ola



Tweede blad van de Zandvoortse Courant Vrijdag 28 maart 1969
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Gutman—Karasev, Leningrad 19G8

1. d2-d4, d7-d5, 2. c2-c4, e7-e6, 3. Pbl-c3,

c7-c5, 4. c4xd5, e6xd5, 5. Pgl-f3, PbS-
c6, 6. g2-g3, Pg8-f6, 7. Lfl-g2, Lc8-g4!?
(De Tarrasch-verdediging wordt om on-

duidelijke redenen de laatste decennia
weinig toegepast; de tekstzet wordt door
de theorie niet als volwaardig beschouwd)
8. Lel-g5, Lg4xf3, 9. Lg2xf3, Pc6xd4,
10. Lf3xd5, Lf8-e7, 11. Lg5xf6, Le7xf6,
12. Ddl-a44-, (Euwe en Pachman hebben
hier 12. e3 aanbevolen, maar in Rusland
heeft men daarop het antwoord 12. ...

Pc2+!, 13. Dc2:, Lc3:+ , 14. Dc3:, Dd5:
gevonden. De tekstzet moet dan de weer-
legging van het zwarte spel zijn) 12. ...

b7-b5!, 13. Pc3xb5, 0-0, 14. Ld5xa8, Dd8
xa8, 15. 0-0-0 (Let op 15, 0-0??, Pe2:
mat!) 15. ...Pd4xb5, lff. Da4xb5, Tf8-b8
(Neistadt zegt hier in zijn theorieboek,
dat Zwart niet voldoende compensatie
heeft voor het verloren materiaal. Moge-
lijk noopt deze partij tot een revisie van
dit oordeel...) Zie diagram

'II *JAM
<%.

m
"Tf /"%!m^m i » §m,..,mm

w m
m fm*±tm wmabcdefgh

17. Db5-d3, Tb8xb2, 18. e2-e4 (Deze ver-

zwakking van de tweede rij en de diago-

naal g5-cl blijkt fataal. Maar op b.v. 18.

Thel volgt 18. ...Db8, 19. Td2, c4!, 20.

De4, c3, 21. Td7, c2, etc.) 18. ...Da8-b8,

19. e4-e5, Tb2xt2!, 20. Tdl-d2, Lf6-g5!,

21. Thl-dl, g7-g6 (Demonstreert Wits
machteloosheid) 22. Dd3-d6, Tf2xd2!, 23.

Tdlxd2 (Of 23. Db8:+ , Td8+Ü) 23. ...

Db8xd6, 24. e5 x d6, Kg8-f8 en Wit gaf
op.

D
Van der Tak—Ermakov,

Correspondentiepartij 19G7-'69

1. e2-e4, c7-c5, 2. Pgl-f3, d7-d6, 3. d2-d4,

c5xd4, 4. Pf3xd4, Pg8-f6, 5. Pbl-c3, g7-

g6, 6. Lcl-e3, Lf8-g7, 7. f2-f3, 0-0, 8. Ddl-
d2, Pb8-c6, 9. Lfl-c4, Lc8-d7, 10. 0-0-0,

Dd8-a5, 11. g2-g4, Tf8-c8, 12. Lc4-b3, Pc6-
e5, 13. h2-h4, Pe5-c4, 14. Dd2-d3!?, Pc4x
e3, 15. Dd3xe3, Tc8-c5, lff. h4-h5, Ta8-
c8, 17. h5xg6, h7xg6, 18. Pd4-f5!? (Tot
15. ...Tc5 was alles theorie. Wit heeft om
Lb3 te behouden van Le3 afstand gedaan.
Het paardoffer, dat min of meer automa-
tisch gebracht werd, moet de rechtvaardi-

ging van de witte opzet zijn) 18. ...g6x

f5, 19. g4xf5, Tc5xc3! (Zwart___slaat

doelbewust terug; na kalme voortzettin-

gen als 19. ...Kf8, 20. Tdgl krijgt Wit
waarschijnlijk gelijk) 20. b2 x c3, Da5 x
c3, 21. De3-g5, Ld7-b5, 22. Tdl-gl, Dc3-
al+ Remise. Zwart moet eeuwig schaak
houden, want op 22.' ...Pe8? zou 23.

Lf7:+ !, Kf7:, 24. Dg6+, Kg8, 25. De6+ ,

Kf8, 26. Th8+ en mat gevolgd zijn.

Correspondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044, 3045 Politie

4444 Politie (alleen noodgevallen}

2000 Brandmelding

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeente-secretarie

2071 Hoflogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023)-42212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,Jlinko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023)-65185 Singer Naaimachines, vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem

(023) -87487 Singer naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamond Shop, fa. Barber & Zn,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN f

TER WOLBEEK BELLEN!

(023J-88277 Telefonisch Servicebureau en
Boodschappendienst, dag en nacht.

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1

Kamerbreed-
tapijt

meubelstottering

't interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

BËRifMr&Ü

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming*

Dr. a A, GERKESTRAAT 40 nl.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk»

Kan een autofabriek bestaan
van wagensvoor kenners?
Ja.

Want er komen steeds meer kenners.

Neem nu de Datsun 1300.
Een wagen voor kenners. Daar hebben de
precieze vingers van Japanse auto-architekten

wel voor gezorgd.

Hij wordt dan ook steeds meer gekocht.

De Datsun 1 300 kan er namelijk tégen, door
kenners bekeken te worden.
Die motor met z'n bovenliggende nokkenas,
z'n top van 140 km, het gescheiden remcircuit,

de onafhankelijke wielophanging

:

kenners zegt dat genoeg.
En van die mensen kan de Datsun bestaan.

Maar oordeelt u liever zelf.

U bent tenslotte kenner of niet.

Er is trouwens ook een Datsun 1 600. Netzo'n
raspaard met 96 pk en een top van 1 60.

Belangstelling? U kunt zó een proefrit maken.
Datsundealers bieden u nog een
persoonlijke service. Komt u maar eens langs

of stuur de coupon op

Datsun 1300/1600;
Datsun 1000 bestel f4.900.- incl. BTW f5.488,- / Datsun
000 f6.265.- incl. BTW f5.896,80 / Datsun 1000 luxa

5.530.- incl. BTW f6.193.60 / Datsun 1000 stationwagon

f 6.075.- incl. BTW f 6.804,25 / Datsun 1300 4-deurs f 6.870,- incl. BTW f 7.694.40 / Datsun 1300 4-deure de luxe f 7.370,- incl. BTW
f 8.254.40 / Datsun 1 600 4-deurs f 7.585,- Incl. BTW f 8.495.20 / Datsun 1 600 4-deurs de luxe f 7.950.- incl. BTW f 8.904,- / Datsun 2000
4 cil. f 9.800,- incl. BTW f 1 0.976.- / Datsun 2000 6 cil. Van. f 1 1 .925,- incl. BTW f 1 3.356.'- / Datsun 2000 6 cil. luxe met gescheiden

voorzitting f 12.500,- incl. BTW f 14.000,- / Datsun 2000 6 cil. stationwagon de luxe f 13.850,- incl. BTW f 15.512,-.

TUNE CENTRE ROB JANSSEN
Kamerlingh Onnesweg 23» tel. 02507-5966, Zandvoort

v^UUjüUr I Ik heb belangstelling voor

de Datsun-1 300/1 600. Stuurt u mij alvast een folder.

E

naam:

plaats:

straat:

VAN DENSEN'S
centrale verwarmingsbedrijf

fc AANLEG

•*• OMBOUW

je ONDERHOUD

¥ REPARATIE

* CENTRALE VERWARMING

•jV
AARDGAS-INSTALLATIES

>f OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

Komt U ook VRIJDAGAVOND
in Café-Restaurant

,De Kousepael'

mosselen eten?
O.a. gekookte, gebak-
ken, a la Maison mos-
selen, enz.

Uitnemende keuken.

Vriendelijke attente
bediening.'

C. G. Bluijs Jr| Haltestr. 25, tel. 2567
Iedere vrijdag verse aanvoer!

„De Kousepael"

ELLEN VAN BREEMEN
Pedicure

Komt na afspraak bij U thuis !

Stationsplein 21 Telefoon 3297

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
levert

ZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
FLAGSTONES
PADTEGELS
GRINTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN1

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4996

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 2 085

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

Voor 1969 bieden wij U een grote verscheiden-
heid van zeer aantrekkelijke vakantietochten
per touringcar.
Enkele worden er hier vermeld doch de keuze
is nog veel uitgebreider:

7 dagen ZUID-LIMBURG, LUXEMBURG,
RIJNDAL ƒ 182,50

5 dagen PARIJS ƒ 159,00
8 dagen ZWARTE WOUD ƒ 230,00

10 dagen ZWITSERLAND
(Berner Oberland) ƒ 340,00

10—13—14 dagen OOSTENRIJK, TIROL
ƒ 260,00 — ƒ 280,00

10 dagen OOSTENRIJK, Karinthië .... ƒ 310,00
12 dagen OOSTENRIJK, bezoek Wenen ƒ 310,00
10—14 dagen ITALIË, GARDAMEER

ƒ 280,00 — ƒ 332,00
15 dagen OOST- EN WEST-BERLIJN, PRAAG,

BOEDAPEST, WENEN ƒ 565,00
16 dagen.JOEGOSLAVIË ƒ 535,00
"ROOT T?F to«

7 dagen RIJN en MOEZEL v.a. ƒ 170,00

Nog vele, speciale JONGERENREIZEN, enz.

Reisbureau Kerkman
GROTE KROCHT 18 — TELEFOON 2600

Vraagt een gratis folder!

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Opeis en V.W., all-risks

verzekerd.

ƒ 35,— mt. 38-44

HALTE40
Haltestraat 40 telefoon 2087

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers



* 't Enige echt-Indische Restaurant

in geheel Kcnnemerland DJEMPOL Noordboulevard, nabij circuit

Telefoon 2044
Nasi- en Bami-schotels v.a. ƒ 5,-

bezorgen wij ook aan huis! *
HAARDOLIE voor halve
prijs' Bij HUBRA N.V.
Elke nieuwe cliënt krijgt

de 2e vatvullmg voor hal-

ve pnji. Verdeie levering
tegen grooth. prijzen. (17

cent p.1.) Kwaliteitsgaran-
tie en aflevenng over ge-
ijkte meter. Zandvoort,
Haailemmerstr. 27., telef.

5926, bgg. 023-67999.

SCHILDERSBEDRIJF
kan nu weet schilder-, wit-

en beh.mgwpik aannemen.
Dr. ond nr. 2102 bui eau
Zandv. Couiant of telefoon
(023) 16310.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREP2LRATIES

in 1 uur gereed

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel, (023)

15634 - Haailem

Z iNDVOORT:
Oosterpatkstr. 41, tel. 3660

DEVOOTSTE COMBINATIE-,';,,?

^VANVAÜTÖRli'SCHOÖLHÖUCêlitS'

in; Moerland ':.,
:

'... -%-o' ..

iDË CENTRALE"

BRUSH UP
YOUR ENGLISH

Conversatie, examenopl.
door lerai es M O. Mej. J.

W van Overkhft, Zand-
voortselaan 293, Bentveld.
Telefoon (023) 41015.

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 15079.

QUICK SERVICE
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Reparaties, poetsen en
wassen, ook op zaterdag.
Banden tot 30% korting.

TAPIJT-
TEGELS

Wij gaan door met 15%
korting op tapijttegels, an-
dere vloerbedekkingen, ma-
trassen, bedden, gordijnen,
enz., enz.

Vmkenstraat 30, tel. 5383.

Schilders-

bedrijf

Ü. C. v.
(f&ty

Telefoon 2638

WOON- en WINKEL-
HUIZEN te koop gevr.,

zowel leeg, als voor beleg-

ging, verkopers betalen
geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
pooit, tel. 02560-7767.

Wasautomafen
HOGE mruil oude was-
machine. Betaling m over-

leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 10117.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toüetteren van uw hond.
Mej. M. Coubeig-Wilson
Erk. gedipl turnster
Tnmt bij U aan huis

Kostverlot enstraat 121

TELEFOON 3490

De echte lu.se VEI!S

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Viees & Zonen. Tel. 4012.

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildet sbednjf

C. J. P&&P
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

Voor pianoreparatie

Van Kessel
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114
Haailem. Tel. 21036.

KEUR-VERF

Goedkoop vakwerk
SCHILDERSBEDRIJF

n.v. P. RIJNIERSE
10961

ZIJLWEG 13, OVERVEEN — TELEFOON 023
15084

<r
ÏÏlodc du ^Pctóóage 9

voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 TEL. 5965

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANT!

Bent U een doe het zelver?
Koopt dan uw HOUT, BOARD of TRIPLEX bij

W.JANSEN
Kamerlingh Onnesstraat 21, t.o. de Rioolzuive-
ring. — Prlvé-adres: De Genestetstraat 7

Zaterdags geopend van 3-5 uur

\Loróe.tterie.

dóar slaagt U!

Kostverlorenslraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Be Raiffeisenbank
is goed voor uw geld . .

.

ook voor uw
rekening-courant gelden
Geen contant geld in huis, gsen risico door brand,
verlies of diefstal! Wel een rentevergoeding
over uw saldo en een eenvoudige manier van
betalen via de bankgiro!

Allemaal voordelen van een rekening-courant bij

de Raiffeisenbank; de bank die uw opdrachten
stipt uitvoert, ook uw periodieke betalingen

waarvoor u slechts een éénmalige opdracht
g behoeft te geven.

< Vraag nadere inlichtingen bij uw Raiffeisenbank.

Raiffeisenbank, Grote Krocht 34-36, fel. 4105

Volledig betaalde
vrijetijdsbesteding:

MENSEN ONDERVRAGEN
VOOR

OPINIE- EN MARKTONDERZOEK
ALS INTERVIEWER VAN HET NIPO
Het Nipo zoekt mannelijke en vrouwelijke me-
dewerkers om regelmatig (vaak op maandag-
AVOND) vraaggesprekken te houden op door
het Instituut aangewezen adressen. Vergoeding
op basis van gewerkte uren.
Minimum leeftijd: 20 jaar.

Heeft u er belangstelling voor, schrijf dan^aan:

NIPO, t.a.v. de heer A. J. M. Baars, Barentsz-
plein 7, Amsterdam-3.

Vermeldt op uw brief nummer: 75-5.

SPECIALE AANBIEDING

!

;

LOGEERBED, bestaande uit:

DIVANBED, POLYETHER MATRAS
en ACRYL DEKEN, samen ... ƒ 82,50

ACRYL DEKEN, 150x210... ƒ 16,90

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

Nette toiletjuffrouw
gevraagd voor het seizoen

RICHE
telefoon 2553

FAMILIEDRUKWERK
GERTENBACHS DRUKKERIJ

Achterweg 1 Telef. 2135

^Ê0^0^Ê^^^"^Ê0

PAASVOETBALTOURNOOI
VOOR L.O.-SCHOLEN

Op de velden van de voetbalvereniging
'The Zandvoort Boys' aan de Kennemer-
weg zal op woensdag 2, zaterdag 5 en
dinsdag 8 april a.s. het traditionele paas-
voetbaltournooi voor de Zandvoortse
schooljeugd worden gehouden. Aan het
tournool zullen elftallen van acht l.o.

scholen deelnemen. Het programma, sa-

mengesteld door de schoolvoetbaleommis-
sie Zandvoort, ziet ei als volgt uit:

WOENSDAG 2 APRIL
2.00— 2.30 uur, veld 1:

Aerdenh.S.—Beatnxschool
2.00— 2.30 uur, veld 2:

Mariaschool—Julianaschool
2.35— 3.05 uur, veld 1:

Hannie Schaftschool—Plesmanschool
2.35— 3.05 uur, veld 2:

Wilhelminaschool—K. Doormanschool
3.10— 3.40 uur, veld 1:

Aerdenh.S.—Julianaschool
3.10— 3.40 uur, veld 2:

Mariaschool—Beatnxschool
3.45— 4.15 uur, veld 1:

Wilhelminaschool—Plesmanschool
3.45— 4.15 uur, veld 2

Karel Doormanschool—H, Schaftschool

ZATERDAG 5 APRIL
9.00— 9.30 uur, veld 1:

H. Schaftschool—Wilhelminaschool
9.00— 9.30 uur, veld 2:

Aerdenh.S.—Mariaschool
9.35—10.05 uur, veld 1:

Julianaschool—Beatnxschool
9.35—10.05^ uur, veld 2:

Plesmanschool—K. Doormanschool
10.10—10.40 uur, veld 1:

Mariaschool—Wilhelminaschool
10.10—10.40 uur, veld 2:

Hannie Schaftschool—Aerdenh.S.
10.45—11.15 uur, veld 1:

Julianaschool—K. Doormanschool
10.45—11.15 uur, veld 2:

Beatnxschool—Plesmanschool
11.20—11.50 uur, veld 1:

Aerdenh.S.—Wilhelminaschool
11.20—11.50 uur, veld 2.

Mariaschool—Hannie Schaftschool
11.55—12.25 uur, veld 1:

Beatnxschool—K. Doormanschool
11.55—12.25 uur, veld 2.

Julianaschool—Plesmanschool

DINSDAG 8 APRIL
9.00— 9.30 uur, veld 1.

Aerdenh.S.—Plesmanschool
9.00— 9.30 uur, veld 2:

Mariaschool—K, Doormanschool
9.35—10.05 uur, veld 1-

Hannie Schaftschool—Beatnxschool
9.35—10.05 uur, veld 2

Wilhelminaschool—Julianaschool
10.10—10.40 uur, veld 1:

Mariaschool—Plesmanschool
10.10—10.40 uur, veld 2:

Aerdenh.S.—K. Doormanschool
10.45—11.15 uur, veld 1:

Hannie Schaftschool—Julianaschool
10.45—11.15 uur, veld 2:

Wilhelminaschool—Beatnxschool

De wedstrijden duren 2x15 minuten zon-
der rust. Er wordt gelijktijdig op twee
velden gespeeld. Indien de finales gelijk
eindigen, worden er beslissingswedstrijden
gehouden.

Direkt na afloop van het tournooi zullen
in het clubgebouw van T.Z.B, de prijzen
worden uitgereikt aan de winnaars.

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

ALBERT HEIJN
In ons filiaal Grote Krocht 9 te

Zandvooit hebben wij plaats voor

, inpaksters slagerij"
, De bedrijfsleider, de heer K. Kok,
Dj vertelt u gaarne nadere bijzonder-
Hheden over deze functie.

„DRALON" GORDIJNSTOF

modern In uitvoering en in — blijvende —
kleuren. Modern In onderhoud: zó gewassen,
zó droog! 100 % „draion" gebreide weefstof,

120 cm breed. Kleuren: rood,
oranje, geel, groen, cognac,
lila, goud, paars en olijf- g^Q g.90

KATOENEN FILET (VISNET)
Kleuren: rood, geel en wit, 130 cm breed, per meter
GEBREIDE JERLENKA' (dubbeldraads)

in wit en crème,
90 cm breed 120 cm breed 150 cm breed 210 cm breed 300 cm breed

groen, per meter

MOOIE KLASSIEKE

2.65 4.40 6.25

DAMAST GORDIJNSTOF

8,75
j

13.75

gordijnen spelen mee

Gordijnen spelen mee in Uw
wooninterieur. Gordijnenspelen zelfs

f
een heel belangrijke roLDoor dessin en

* tinten geven zeUw kamers de sfeer,

die U verlangt Zijn Uw gordijnen

aan vernieuwing toe?...

HeeftU ook zo'n zin

in iets anders?

Kom dan kijken naar onze nieuwe collectie.

120 cm breed, lichtdicht. Kleuren: beige, oud
rosé, goud en wijnrood met 1 ft RA
leliemotief, per meter IW.vW

Leuke (riste STREEP-WEEFSTOF

120 cm breed In 8-tal kleur-
schakeringen, per meter .. 7.00

MYSTERES (hoogtegordijn)

185 en 200 cm hoog. Per meter vanaf

Met loodveter, 145 hoog .... 9.95 200 hoog I.ïfv
Wij vragen uw speciale aandacht voor de kollektie

„OARDISETTE" VITRAGES met loodveter.

VELOURS DOREE
kreukherstellend, 120 cm breed 93 95 16 50 12 95

SPECIALE AANBIEDING
gebreide kwaliteit CRETONNB
120 cm breed. Valt zéér soepel I Q RA
Per meter W.tlU

PRACHT CRETONNES
in oranje, groen, geel en
blauw. Lentefrisse bloem- C AR R RA
dessins. Per meter U.»9 9.911

LEUKE KINDERCRETONNES
o.a. Fabeltjesland, 120 cm C QR R RA
breed. Per meter O.W 9.9Ü

6.00 4.00 3.05

KEUKENCRETONNES

Brabants bont, potjes en panne-
tjes, enz

ZWARE WEEFSTOF

mooie Schotse ruit voor bekleding van banken, divan-

bed of sprei, 145 cm breed, per meter 0.05
Wij adviseren U gaarne over alle soorten zonweringen, zoals:

Luxaflex - Sunway - Verosol en Balattores. Koel In de zomer, warm
in de wfnter.

AL UW GORDIJNEN KUNNEN DESGEWENST DOOR ONS VAKKUNDIG GEMAAKT EN GEPLAATST WORDEN.
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Kou, wind en nu ook regen

Zandvoortmeeuwen kon hef niet bolwerken

tegen sterk verdedigend DEM

Zandvoortmeeuwen heeft eergisteren de trouwe aanhang een fikse

teleurstelling bezorgd door de returnwedstrijd tegen DEM (Beverwijk)

met 2— te verliezen. Ondanks betere techniek en taktiek zagen de

kustbewoners geen kans langs de verbeten vechtende achterhoede te ko-

men. Voor DEM, dat vrijwel onderaan de ranglijst staat en in degrada-

tiegevaar verkeert, was het een zaak van levensbelang de ontmoeting tot

een goed einde te brengen. De moed der wanhoop triomfeerde over de

speltechnische kwaliteiten — de geel-blauwen hebben dit afgelopen

zondag op gevoelige wijze ervaren.

De weersomstandigheden waaronder de wedstrijd werd gespeeld waren

zo mogelijk nog slechter dan in voorgaande zondagen, naast de gebrui-

kelijke lage temperaturen en windstoten regende het nu ook.

Zandvoortmeeuwen — met de wind als

tijdelijke bondgenoot — startte in het be-

sef dat een overwinning tegen het 'zwak-
ke' DEM voor het grijpen lag. Een door-
braak was slechts een kwestie van tijd.

Maar de minuten verstreken zonder doel-

punten de DEM-verdediging wankelde
geen ogenblik onder de regen van schoten
die de aanvalslime op het doel afvuurde.
De gasten begonnen de zekerheid waar-
mee ze de wedstrijd waren begonnen te

verliezen, de vloeiende combinaties wei-
den minder vloeiend, de passes begonnen
aan zuiverheid te verhezen en de afwer-
king van de aanvallen werd steeds slor-

diger. De voorhoede van DEM, die bijna

was opgegaan in de verdediging, kreeg
hierdoor meer armslag om naar voren te

komen.

Voor

RADIO eti TV
naar

Radio Peeters nv

SIMAVI KOLLEKTE
VAN 8-12 APRIL
Simavi — de organisatie die door middel
van het zenden van medisch geschoold
personeel en goederen naar tropische ge-

bieden ziekten en epidemien helpt bestnj-

den — houdt in de week van 8-12 april

a.s. de jaarlijkse nationale kollekte.

Ook in Zandvoort zal in genoemde pc
node een beroep op de offerzin van hel

publiek worden gedaan om het werk van
Simavi voort te zetten en waar mogelijk
uit te breiden.
Het medische hulp- en opbouwwerk, dat

de organisatie nu reeds tal van jaren in

de tropische landen verricht, is een onmis-

bare schakel geworden in het ontwikke-
lingswerk. Daarom vanaf deze plaats

warm aanbevolen.

ook voor uw

grammofoonplaten

naar

Radio Peeters nv

BOUWCOMMISSIE
GAAT IJVEREN
VOOR WINKELCOMBINATIE
IN NOORD
Nu de plannen van de 'Commissie winkel-

centrum Zandvoort-nooid' om in genoem-
de woonwijk een multi-markt te stichten

definitief van de baan zijn — o.m. in ver-

band met een in de landbebouwmg van
het zgn. pierprojekt gepland overdekt
winkelcentrum — heeft de commissie be-

sloten haar werkzaamheden te staken. In-

middels is een nieuwe bouwcommissie ge-

vormd die zal gaan ijveren voor de bouw
van een wmkelcombinatie in noord van
meer bescheiden opzet. T.a.v. een derge-

lijk projekt hebben enkele deskundigen
op middenstandsgebied gunstig geadvi-

seerd.

De bouwcommissie bestaat uit de heren
J. Volkers, vooizitter en P. Costerus, J.

v.d. Werff en W. Klokkers leden, terwijl

de heer W. Harting als contactman tussen
gemeentebestuur en commissie zal optre-

den. Aan de Zandvoortse architect ir. C.

J. Wagenaar is door de bouwcommissie
opdracht gegeven voor het maken van een
voorlopig ontwerp met globale kostenbe-
rekening. Een en ander werd besloten tij

dens een op 12 maart j.1. in restaurant
'De Kousenpael' gehouden bijeenkomst van
bij de plannen geïnteresseerde midden-
standers.

De defensie van Zandv.m. reageerde aan-
vankelijk nogal zorgeloos qp de weliswaar
wemig talrijke maar toch niet ongevaai-
hjke uitvallen van de gastheren Een van
die uitvallen gaf de geel-blauwen een ge-

voelige schok. Een door Kees van Rijn ge
nomen vrije schop ging dwars door het
door de verdediging gevormde 'muurtje'
en belandde achter keeper Molenaar m
het net, 1—0.

Direkt na de aftrap nam de voorhoede
van Zandvoortmeeuwen het leer weer in

bezit en joeg het in de richting van het
DEM-doel. Dit zou nog vele malen wor-
den herhaald, maar de verdedigers wisten
van geen wijken. In de 32e minuut zat er— eindelijk — een kans voor een doelpunt
in. Kees Bruynzeel passeerde één, twee,
drie achterhoedespelers en schoot op een
meter vanaf het doel . rakelings naast
Even voor deze kans in rook opging had
Kreuger de plaats ingenomen van Seine
Stobbelaar.

Vijf minuten na het begin van de twee-
de helft zorgde Jan Willems voor een
complete chaos in de achterhoede van
Zandvjortmeeuwen Molenaar zag geen
kans meer om tijdig orde te scheppen en
de bal verdween onder zijn handen in het
doel, 2—0.

De bezoekers bleven aanvallen, zij het
zonder veel overtuiging. Men zag er ken-
nelijk geen gat meer in. Vijf minuten voor
het eindsignaal kwam Zandvoortmeeuwen
toch nog even heel dicht bij een doelpunt
door een kopbal van Aaldert Stobbelaar.
De lat trad echter als spelbreker op. In

de slotfase moest Engel Koper zich we-
gens een beenblessure laten vervangen
door E. Stobbelaar. Ook hij zag geen kans
de nederlaag voor zijn club af te wenden.
DEM verdedigde de voorsprong met alle

mankracht tot aan de laatste snik.

Hier volgt de stand in de competitie na de

wedstriiden van afgelopen zondag m af-

deling West, 2e klasse A:

H.F.C.



Ach* zet . . .

Als afsluiting van de serie korte partijen
volgt hier een interessante corresponden-
tiepartij, waarin reeds na 17 zetten hel
pleit beslecht is.

Schaposchnikov—Smolensky
Gespeeld in de vooriocdstrijden i;a»j het

Russische correspondeniieschaakkampioen-
schap.

I. e2-e4, d7-d5, 2. e4xd5, Pg8-fCV, 3. d2-d4,

Pf6xd5, 4. c2-c4, Pd5-b4!?, 5. Ddl-a4+
(Mogclijk is 5. a3, P4q6, 6. d5 sterker) 5.

...Pb8-c6, 6. a2-a3 (Met 6. d5 kan Wit
schijnbaar een stuk winnen, maar de com-
plicaties van de zgn. 'Kieler variant', die

dan ontstaat: 6. ...b5!, 7. cb5:, Pd4!, 8.

Pa3, e5, 9. de6:, Le6:, zijn uitermate kans-
rijk voor ^wart. De theorie beschouwt de
tekstzet als het sterkst) 6. ...Pb4-a6, 7.

d4-d5, Pa6-c5, 8. Da4-dl (Een aardige
blunder zou 8. Db5?? geweest zijn: 8. ...

e6, 9. dcff:, b6 benevens 10. ...a6) 8. ...Pc6-

b8! (Een nieuwe zot. Jonssons Zweedse
monografie over het Skandinavisch geeft
slechts 8. ...Pe5, 9. b4, Pcd7, 10. Lb2, Pg6,
II. Pf3, Pf6, 12. Ld3, e6, 13. 0-0, Le7, 14.

de6:, Le6:, 15. Pg5, met voordeel voor Wit— Kotz-Serebrysky, 1955) 9. b2-b4, Pc5-
e4, 10. Ddl-f3 (Waarschijnlijk is 10. Ld3,
wat Dragunov in een correspondentiepar-
tij tegen Smolensky speelde, beter) 10. ...

Pe4-f6 (Wonderlijke situatie: na 10 zetten
heeft Wit alleen maar zijn dame in het
spel gebracht en is van de zwarte armee
slechts één paard ontwikkeld!) 11. Lcl-b2,
a7-a5!, 12. b4-b5, e7-e6!, 13. d5 x e6, Lc8x
e6, 14. Pbl-c3 (Van 14. Db7:, Pbd7 viel,

gezien de grote ontwikkelingsvoorsprong
van Zwart, weinig heil te verwachten) 14.

...Lf8-d6, 15. c4-c5 (Deze zet is erop ge-

baseerd, dat het antwoord 15. ...Lc5: we-
gens 16. Pe4, Pe4:, 17. De4:, Dd5 (17. ...

0-0?, 18. Ld3 etc.) 18. Ld3 niet zo sterk
was. Maar natuurlijk neemt Zwart de gift

niet aan. Of er voor Wit overigens nog
een goede zet te vinden was, is twijfelach-

tig; op 15. Tdl zou gewoon Pbd7 gevolgd
zijn benevens De7) 16. Tal-dl, Dd8-e7, 17.

Df3-e2 (De e-lijn moest verstopt worden
(zo ging 17. Db7: niet wegens 17. ...

Lc3:+ en 18. ...Ld5+) en daartoe zal Wit
17. Le2 wegens 17. ...0-0, 18. Ph3, Dc5:
niet bevallen hebben. Maar toen de post-

bode het antwoord van zijn tegenstander
op de tekstzet bracht) moet de witspeler
17. De2 wel betreurd hebben) 17. ...LeG-

c4ü (Van zo'n zet droomt iedere schaak-
speler!) en Wit gaf op. Zoals te zien valt,

heeft Wit geen redding.

D
Omdat ik reeds geruime tijd geen aan-
dacht aan de schaakstudie heb besteed,
volgt nu weer eens een aardige composi-
tie:

~a b c d" ë f g ÏT

(Wit: Kdl, Db6, Lh7; Zwart: Kc4, De7)
Wit speelt en Wint. Al te moeilijk is de
opgave niet, rnaar nauwkeurig spel is wel
vereist. Oplossing volgende week.

Correspondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2071 Horlogebedrij! C. "Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023)-42212 Garage FHnterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld, •

SAAB-service-dealer
2424 Autobedrijven ,pHnko", Oranjestraat

en Stationsplein
2525 W. Schouten, centrale verwarming

oliehaarden, gasforn., wasnutomaten
2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck",

Dr. Smitstraat 5
(023)-65185 Singer Naaimachines, vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023J-87487 Singer naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma
4519 Diamond Shop, fa. Barber & Zn,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN T

TER WOLBEEK BELLEN'
(023) -88277 Telefonisch Servicebureau en

Boodschappendienst, dag en nacht.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1

SNELHEIDSMANIAKKEN
ONDER EERZAME
ZANDVOORTSE BURGERS
Bij een vorige week gehouden snelheids-
controle in de Dr. C. A. Gerkestraat, de
druk bereden uitvalsweg naar Haarlem,
werden door de politie in totaal 28 over-
schrijdingen van de toegestane maximum-
snelheid geconstateerd. In ialle gevallen
werd proces-verbaal opgemaakt. De over-
schrijdingen varieerden van 62 tot 78 km— in de Gerkestraat passeren dagelijks
vele kinderen op weg naar school.

Bij een steekproef op de Zandvoortse-
laan werden bij het bejaardentehuis 'Het
Huis in de Duinen' 23 overtreders van de
snelheidsgrens aangehouden. Hier werd
soms gereden met een snelheid van 81 km
per uur: De plaats waar de steekproef
werd gehouden is voorzien van een geel
waarschuwingslicht en een extra ver-
keersbord.

De categorie snelheidsmaniakken, zo
blijkt uit de rapporten, wordt niet alleen
gevormd door 'wilde jongelui' in sportwa-
gens, maar ook door 'fatsoenlijke' en
'eerzame' huisvaders en -moeders.

SUKSESSEN VOOR
ZVVEMPLOEG Z.R.B.

Zondagmiddag nam een ploeg van de
Zandvoortse Reddingsbrigade in IJmui-
den deel aan de districtswedstrijden, ge
organiseerd door de Kon. Ned. Bond tot
het redden van drenkelingen.

Bij het nummer 50 meter schoolslag
voor jongens van 15-16 jaar eindigde R.
Haverkamp in 46.1 sec. op de tweede
plaats; bij de 50 meter rugslag dames
behaalde mej. H. Pool in de tijd van 1 mi-
nuut 1.1 sec. de derde plaats.

De overige uitslagen zijn:

50 meter rugslag jongens 15-16 jaar: 2.

H. Kranenburg in 58.8 sec; 50 meter vrije
slag dames: 2. mej. H. Pool in 36.2 sec.

25 meter slepen, vervoersgreep naar keu-
ze, jongens 15-16 jaar: 3. H. Kranenburg.
50 meter slepen, vervoersgreep naar keu-
ze, 17 jaar en ouder, heren: 3. T. Gericke,
1.13.1 s_econden.

In het laatste nummer, 8 x 25 meter
estafette, legde de Z.R.B, beslag op de
tweede prijs in 2 min. 20 seconden.

Z.S.V. ,,Zandvoortmeeuwen J '

Uitslagen zaterdag 29 maart:

Zandv.m. 2—SIZO —
ETO 5—Zandv.m. 4 1—4

Adspiranten

:



Te koop: PEUGEOT 404
1961. Zandvoorter Allee 27,

Heemstede, telefoon (023)
81167.

Taxi 2600
VRAAGT

ervaren
chauffeur

tev. noodhulp, enkele avon-
den p.w. Gr. Krocht 18,

telefoon 2600.

Huiswerk-cursus
Denkt U dat uw zoon of
dochter nog kan overgaan
als hij het huiswerk onder
deskundige leiding kan
maken? Bel dan eens 3559
voor een afspraak. Geen
gymnasium!

Net echtp. zond. kinderen,

zoekt WOONRUIMTE per
1 sept. Telefoon 4343.

Mooie mod. KINDERWA-
GEN te koop. Tel. 2217.

Gehuwde vrouw zoekt BIJ-
VERDIENSTE. Tel. 3338.

VERLOREN:
gouden armbandje met
naampl. 'Martina' (aan-
denken). Teg. hel. terug
te bez. bij C. Terol, Brug-
straat 7.

Te huur gevr.: HUIS voor
6 pers., eerste helft juli.

Fam. Veeger', v. Eeghen-
straat 11 bov. Amsterdam,
tel. (020) 799051.

Vakantie-woningruil
Aangeb.: Zeist, ruime WO-
NING m. ,tuin, 6 slaapk.,

dichtbij bossen, zwemba-
den en bushalte. Gevr.:
WONING v. echtp. met 2
kind. van 12 juli tot 26 ju-

li of 2 aug. A. Hildebrand,
Egelinglaan 29, Zeist.

WEGGEVLOGEN:
bonte kanarie, Hobbema-
straat 8.

Te koop aangeb.: klassiek
BANKSTEL. Te koop ge-

vraagd: LINNENKAST.
Br. nr. 2602 bur. Zandv.
Courant.

Gevr.: JUFFROUW voor
de afwas, 's morgens en
's avonds. Hotel Meijers-
hof, Burg. Engelbertsstr.
70, telefoon 3020.

Huw. Jongeman, 28 jaar,

zoekt net meisje of ge-
scheiden vrouw, een kind
geen bezw. Br. ond. nr.

2601 bur. Zandv. Crt.

Nette jongeman, 26 jaar,

b.b.h.h., zoekt voor perm.
vr. WOONRUIMTE of on-
gemeubil. ruime zit.-slp.-

kamer m. kookgel.h. Tel.

2859.

SCHILDERSBEDRIJF .

kan nu weer schilder-, wit-
en behangwerk aannemen.
Br. ond. nr. 2102 bureau
Zandv. Courant of telefoon
(023) 1631Ó.

Zij is een van die ruim
850.000 eenzame Duitse
vrouwen. Vragend kijkt zij

U aan. Wie wil haar en
haar lotgenoten gelukkig
maken.
Geld maakt niet gelukkig,
dus vermogend behoeft U
met te zijn, wel een vlij-
tige, levenslustige en toch
huiselijke man.
Wie heeft mij nodig? Wie
mag ik mijn liefde schen-
ken. Wiens kinderen mag
ik verzorgen en vertroete-
len? Wanneer ,U met mij
°f mijn lotgenoten kenni.3
wilt maken schrijft U dan
eens en U ontvangt direkt
de afbeeldingen van 18
van ons waaruit U een
eerste keus kunt maken.
Alle verdere inlichtingen
over ons kunt U verkrij-
gen bij het Duits-Nederl.
Semiddelingsbur. P. van
Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich, West-
Duitsland.

HAARDOLTE voor halve
Vijs! Bij HUBRA N.V'.
Elke nieuwe cliënt krijgt
de 2e vatvulling voor hal-
ve prijs. Verdere levering
tegen grooth. prijzen. (17
cent p,i.) Kwaliteitsgaran-
tie en aflevering over ge-
ijkte meter. Zandvoort,
Haarlemmerstr. 27., telef.
5&26, b.g.g. 023-67999.

ALBERT HEIJN
In ons filiaal Grote Krocht 9 te

Zandvoort hebben wij plaats voor

verkopers

kruidenierswaren
die assisteren in winkel en maga-
zijn.

De bedrijfsleider, de heer K. Kok,
vertelt u gaarne nadere bijzonder-
heden over deze functie.

ALBERT HEIJN
In ons filiaal Grote Krocht 9 te
Zandvoort hebben wij plaats voor

inpaksters slagerij
De bedrijfsleider, de heer K. Kok,
vertelt u gaarne nadere bijzonder-
heden over deze functie.

^^^^^^^^^^^^

BEREIK

ZANDVOORTS

PUBLIEK
met advertenties in de

ZANDVOORTSE

COURANT

Achterweg 1

Telefoon 2135

Te koop: rond handge-
weven TAPIJT, blauw/
olijfgroen, doorsnee 2
meter. Tel. 4511.

Te huur gevr. 2 weken
in juli voor echtp. met
2 kind.: 2 slaapkamers,
woonk., keuk. Br. aan:
W. Prijs, Vijverhoef 56.
Amsterdam of tel (020)
421826.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

RECTIFICATIE
Bekendmaking

Ophalen huisvuil
De direkteur van de dienst van publieke
werken te Zandvoort maakt bekend, dat
op Goede Vrijdag 4 april 1969 het huisvuil

normaal zal worden opgehaald.
Op 2e paasdag 7 april 1969 zal geen huis-

vuil worden opgehaald. De route van 7
april 1969 zal dinsdag 8 april 1969 worden
ingehaald.

Voorts bestaat de gelegenheid om op Goe-
de Vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur en za-

terdag 5 april 1969 van 09.00 tot 12.00

uur gratis huisvuil af te geven aan het
vuillaadstation aan de Van Lennepweg.

C. H. VOGT.

ALBERT HEIJN
In ons filiaal Grote Krocht 9 te

Zandvoort hebben wij plaats voor

cassières
en

leerling-cassières
De bedrijfsleider, de heer K. Kok,
vertelt u gaarne nadere bijzonder-

heden over deze functie.

ALBERT HEIJN
In ons filiaal Grote Krocht 9 te

Zandvoort hebben wij plaats voor

medewerkers

groenten
De bedrijfsleider, de heer K. Kok,
vertelt u gaarne nadere bijzonder-
heden over deze functie.

ALBERT HEIJN
In ons filiaal Grote Krocht 9 Ie

Zandvoort hebben wij plaats voor

gehuwde dames
voor hele en/of halve dagen.

De bedrijfsleider, de heer K. Kok,
vertelt u gaarne nadere bijzonder-
heden over deze functie.

Stichting Touring Zandvoort (V.V.V.)

vraagt

reserve-adressen

in verband met de te verwachten paas-

drukte. Alleen zij, die telefonisch bereik-

baar zijn gelieve zich op te geven vóór

3 april, telefoon 2262 of 5429 of ten kan-

tore van de V.V.V., Raadhuisplein.

BIJVERDIENSTE
Voor het jaarlijks opnemen van meterstanden in de
maanden juni en juli alsmede het zo nu en dan aan-
brengen van warmtemeters op radiatoren tijdens het

gehele jaar, worden tijdelijke medewerkers voor het

rayon Zandvoort gezocht, welke tegen een aantrekkelijke

vergoeding deze werkzaamheden willen uitvoeren.

In aanmerking komen accurate betrouwbare personen
met een goed handschrift, die gemiddeld circa 20 uren

per week hun vrije tijd overdag productief wensen te

maken. Leeftijd 25-50 jaar.

Inlichtingen zijn uitsluitend op schriftelijk verzoek te

verkrijgen bij

:

TECHNISCHE HANDELMAATSCHAPPIJ

WARMTEMETER N.V.
PERSONEEL S, POSTBUS 179, SCHIEDAMAFD.

VERZORG TIJDIG DE KOPIJ

VOOR UW ADVERTENTIES .

IN DE ZANDVOORTSE COURANT

Brink's
Wijnhandel

Grote Krocht 28 - Telefoon 2654 - Zandvoort

SPECIALE

PAASAANBIEDINGEN!
ADVOCAAT, inh. 3/4 liter

van ƒ 7,10 nu voor ƒ '5,95

SCHOTSE WHISKY v.a. „ 15,90
FRANSE BRANDY v.a. „ 9,95

FRANSE COGNAC v.a. „ 13,60
GORDON GIN nu voor „ 15,00

JONGE JENEVER v.a. „ 8,70

OUDE JENEVER v.a. „ 8,95

VIEUX v.a. „ 8,95

CITROEN JENEVER v.a. „ 8,25

BESSEN JENEVER v.a. „ 6,95

KERSEN BRANDEWIJN v.a. „ 6,95

Deze prijzen gelden t.e.m. 5 APRIL

Wij wensen U prettige PAASDAGEN

il

Nu hebt u 6 redenen extra om Europa's sterke benzine te tanken!
Aral schenkt u 6 slanke, goudgerande glazen, gedecoreerd met de merken

' van wereldberoemde automobielen. Vol-gas naar de blauwe Aral pomp! o.a:

MASERATI FERRARI- BENTLEY
,

' Zorg dat u die glazen gauw kompleet in uw bezit krijgt.

Aral geeft u er heel sportief telkens één cadeau als u 40 liter hebt getankt.
Natuurlijk mag u daar 'n paar keer tanken over doen.

Ja, héél s'portief: er staat geen letter reklame opl
Wees er snel bij, dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt...

Meerdan 10.000ARAL benzinestations inEuropa!

É

UW ARAL-DEALER: ZANDVOORT
D.. DE HAAN, JAC. v. HEEMSKERCKSTRAAT (bij Bouwes Palace parkeerterrein)

,

PAKMEE
VöORPMM
WOENSDAGS
DONDERDAG .

WRK BROEK

3AC.HERMANS
2. en 3 april

UAAAFOT
PICCAULiy

{/.dagen

#m... tri*

ZILVERUITJES

««

Mop

UTERFDT
AU6URKEW
HEERLUK
ZOETZUUE

0*„PROF!
MAR6ARINE

P£US;

WNIUESUIKER
INHOUD

4Q ZAKUES

SLAOLIE

RAK40Ogeaaa

BOTERKOEKMK

TAARTB00EMS

-pms %grm

&4MIUËFLE56EN
APPELSAP

HE3SEM
VOO?.

KOFFIE
vê)n

brander^

Jt<=>\&3k voorU klaar fcjj
••

DHMBR0EK
3AC HERMANS

ABONNEERT U

op de

ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg 1 - Telefoon 21SS
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'KORT'
UW SPECIAALZAAK
VOOR MODE EN

KWALITEIT OPENT
WOENSDAG 2 APRIL a.s.

iEN PERMANENTE
AFDELING

ASH & CARRY-verkoop
4 J

AAR U ZEER LAAG

GEPRIJSDE KWALITEITS-

ARTIKELEN KUNT KOPEN

MET EEN EXTRA-KORTING

VANlO°/0. BOVEN

DE 250 GULDEN ze»s 15°/o

DOOR ZELF KIEZEN.

CONTANT BETALEN

EN MEENEMEN KUNT U

IN UW SPECIAALZAAK

VOORTAAN KOPEN TEGEN

CASH&CARRY-PRIJZEN

DOE UZELF NIET TEKORT.

PROFITEER HIERVAN.

0R0TE HOUTSTRAAT 83 87

GED. OUDE GRACHT 86
* JFONDER EEN DAK

4 APRIL — GOEDE VRIJDAG — GESLOTEN
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ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

QITGEVER: IJS DE JONG. GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Redaktie en adm.: Achterweg 1

Advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;
per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

Losse exemplaren 20 cent.

Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Postbus 23, telefoon 2135.

'KIJKEN en ZIEN' officieel geopend

leden van 'Fotokring Zandvoort' exposeren eigen werk

Voor de dertiende keer in successie exposeert de 'Fotokring Zandvoort'

werk van leden in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat.

Gisteravond werd de tentoonstelling, die vanaf heden t.e.m. maandag
7 april a.s. in de grote zaal van het gebouw voor het publiek te bezichti-

gen is, officieel geopend door de heer C. Kelder, bondsofficial van de

BNAFV. De genodigden, o.w. burgemeester A. Nawijn en echtgenote,

werden welkom, geheten door de heer E. Reurts, voorzitter van de FK
Zandvoort.

In zijn inleiding constateerde de heer Bak-

ker een teruggang in de publieke belang-

stelling voor de traditionele kerst- en

paassalons op landelijk niveau, hetgeen hij

verklaarde uit de grote hoeveelheid visu-

ele informatie, die dagelijks door de foto-

pers over ons wordt uitgestort. De kleine

regionaal georiënteerde exposities daaren-

tegen mogen zich nog steeds en in toe-

nemende mate in de gunst van het pu-

bliek verheugen.
Spreker noemde de voor de tentoonstel-

ling gekozen titel 'Kijken en Zien' .een

goede vondst. Twee begrippen die ten

nauwste met de fotografie verbonden zijn.

'Kijken', zei de heer Bakker, 'is het blote

waarnemen en registreren en zien het

doordringen in de achtergronden van het

gekozen onderwerp'.
Hij hoopte dat het accent steeds meer

op het laatste zal worden gelegd. De re-

gistratie moet niet het voornaamste doel

zijn waar de amateur-fotograaf op mikt,

maar de dingen achter de feiten. Er zijn,

aldus de heer Bakker, amateurs die de
gave van het zien van nature bezitten —
zij zullen altijd een lengte voor liggen —
maar de meesten moeten leren zien door
studie, ervaring en het uitwisselen van
gegevens.
Aan het eind van zijn inleiding reikte

de bondsofficial de prijzen uit aan de door
een jury aangewezen winnaars. In de A-
klasse (beginners) gingen eervolle ver-

meldingen naar de heren J. H. Reurts en
R. van Vessem en de eerste prijs naar de
heer D. ter Haar. In de B-klasse (gevor-

derden) gingen de prijzen één t.e.m. vier

resp. naar de heren E. R. -Nihot, P. Roete-

meijer, A. J. Laane en mej. Bannink. In
de C-klasse (hoofdklasse) ontving de heer

Schallies de eerste prijs en waren de

tweede en de derde prijs resp. voor de

heren L. van der Mije en P. van der Klugt.

De prijs voor de beste foto werd door de

jury toegekend aan de heer Nihot.

Na de prijsuitreiking nodigde voorzitter

Reurts de aanwezigen uit voor een rond-

gang langs de foto's in de grote zaal van
het Gemeenschapshuis.

De technische kwaliteiten van het in-

gezonden en door een beoordelingscommis-
sie geaccepteerde materiaal laat eigenlijk

niets te wensen over. Afwerking en pre-

sentatie zijn vrijwel vlekkeloos. Maar het

zien, het duiken in de huid van het onder-

werp, blijft een uitzondering. De heer Ni-

hot — do jury heeft zijn werk terecht met
een eerste prijs bekroond — is zo'n witte

raaf. Zijn portret-studies van een man en
een vrouw en twee tienermeisjes zijn punt-

gave voorbeelden van een fotograaf die

meer doet dan kijken alleen. Dit geldt ook
voor zijn in de hal gehangen kleurenfoto's
— kleuren ziet Nihot ook — van de Pa-
rijse kunstenaarswijk. Zulke foto's kunnen
gemakkelijk banaal worden wanneer ze

geen extra meekrijgen. De fotograaf heeft

dat extra meegegeven.
Op de Paassalon zijn meer goede, steen-

goede zo men wil, foto's te bewonderen.

Er zijn fraaie poëtische studies van J.

van der Mije, still going strong, en J.

WOENSDAGMIDDAG
RUILBEURS IN JEUGDHUIS

HERVORMDE KERK
Onder auspiciën van de hervormde jeugd-

raad- wordt op woensdag 9 april a.s. in het

jeugdhuis achter de hervormde kerk aan

het Kerkplein een ruilbeurs gehouden. De

beurs, waar de verzamelaars hun post-

zegels, lucifersmerken, sleutelhangers, sui-

kerzakjes, ansichtkaarten enz. enz. kun-

nen ruilen, is in de middaguren geopend

van 2—4 uur.

Schallies. Harde onderwerpen gaan de
leden van de FK Zandvoort — bij voor-
keur? — uit de weg. De wereld ziet er bij

hen nog sereen en vredig uit. Geen de-

monstraties, geen geweld, geen rampen.
Het rumoer heeft de donkere kamer van

de FK nog niet bereikt.

De amateur-fotograven geven de bezoekers
de illusie van vrede en rust. Soms doen
zij dat zo subliem, dat je, of je wil of niet,

er voor een ogenblik in gaat geloven. Maar
of men die illusie nog lang zal kunnen
vasthouden ?

Hier volgen de tijden waarop de ten-

toonstelling 'Kijken en Zien' is geopend.
Vanavond van 19.30—22 uur en op de ove-
rige dagen van 11—18 uur en van 19.30-

22 uur.

JONG ZANDVOORT
SPONTAAN IN

'ROZENPRINSESJE'
Einde vorige week vond in de grote zaal
van restaurant 'Zomerlust' de jaarlijkse

presentatie plaats van de operettevereni-
ging 'Jong Zandvoort'. Onder regie van
mevr. v.d. Mije-Keur gaven de jeugdige
zangers en zangereessen een leuke en
sfeerrijke opvoering van het 'Rozenprin-
sesje', geschreven door Stien de Bruijn.
Er werd soms bijzonder spontaan en on-

gekunsteld gezongen en geacteerd en dat
wai*en dan tevens de hoogtepunten van do
voorstelling. En improviseren kunnen ze
ook, de jongens en meisjes van 'Jong
Zandvoort'. Wanneer ze er door nervosi-
teit of een verspreking even uit waren dan
creëerden ze een eigen tekst om enkele
ogenblikken later weer aan te haken.
De muzikale begeleiding werd verzorgd

door mevr. Nierop-Petiet (piano) die een
harmonisch samenspel tussen de gezongen
tekst en de muziek tot stand bracht. De
aankleding — costuums," grime, decors en
belichting — lieten maar weinig te wen-
sen over. Een onderdeel van de voorstel-

ling viel organisatorisch uit de toon: de
rustpunten' tussen de verschilende bedrij-

ven waren te lang. Hierdoor verslapte de
interesse en dat was jammer.
Na afloop van de opvoering haalde ver-

enigingsvoorzitter J. v.d. Mije de mede-
werkers (sters) 'achter de schermen' voor
het voetlicht en overhandigde hen bloe-

men. Hij deed een beroep op de ouders
hun kinderen als lid van 'Jong Zandvoort'
op te geven. 'Jong Zandvoort' zit dringend
om vernieuwing en aanvulling van het
zangerskorps verlegen.

NS maken grote sprong vooruit

in 1970

De Nederlandse Spoorwegen willen met de snelheid van een expres-

trein de toekomst dichterbij halen. Een beetje uit eigen belang, maar

ook om te voorkomen, dat het snel groeiende Nederland over enige ja-

ren met volledig verstopte wegen zit.

De goede, oude trein heeft op het ogen-
blik ,in ^Nederland' veel van zijn populari-

teit verloren." De voornaamste oorzaak is'

de , auto. Speciale reklamecampagnes,
waarin de spoorwegen opgewekt wijzen
op het gebrek aan parkeerruimte en de
overvolle wegen, hebben niet kunnen ver-

hinderen, dat de treinen steeds minder
passagiers vervoeren doordat velen het
eigen autootje nu eenmaal verkiezen bo-

ven de aan de rails gebonden wagens.
Daarin moet verandering komen, vinden
de Nederlandse Spoorwegen. En de NS
hebben zowaar goede moed, dat dit zal

lukken ook.

In een visie op de (nabije) toekomst,
onder de dubbelzinnige naam 'Spoor naar
'75', heeft de direktie van de NS uiteen-

gezet wat er allemaal moet gebeuren, wil

(a) de trein een vooraanstaande plaats in

het vervoer terug winnen en (b) Neder-
land nog een klein beetje leefbaar blijven.

Dat het een erg veel met het ander heeft

te maken weet dit NS-rapport overduide-

lijk te vertellen.

Het toekomstplan van de spoorwegen
komt op een moment, waarop het met de
trein helemaal niet zo best gaat. In ver-

schillende opzichten schiet het openbaar
vervoer, zoals het nu is, te kort, zegt het
rapport zelf. Het aandeel in het totale ver-

voer daalt regelmatig. Bedrijfseconomisch
lijkt de toekomst welhaast een onmoge-
lijke zaak. Met name de NS zien, onder
de omstandigheden, waaronder zij nu
moeten werken, geen kans de balans in

evenwicht te krijgen. Sinds 1962 is er een
verlies, dat eind van dit jaar zal zijn op-

gelopen tot ruim vierhonderd miljoen gul-

den. Deze verliezen zijn grotendeels opge-
vangen met leningen, hetgeen nu al een
jaarlijkse rentelast van 26,5 miljoen gul-

den betekent. De NS hopen nu maar, dat

de staat deze schuldenlast overneemt. Dat
wordt zelfs als een van de voorwaarden
gezien om het toekomstplan te kunnen
realiseren.

'

De Spoorwegen vertellen ronduit, dat
ook zij hebben gefaald in het bijbenen van
de wensen van het publiek. Daarin willen

NS zo snel mogelijk verandering brengen.
Regelmatige marktonderzoekingen moeten
de direktie vertellen wat het publiek
eigenlijk wil. Het lijnennet zal worden
aangepast, de dienstverlening verbeterd,

de treinen gemoderniseerd. De eerste re-

sultaten zijn al zichtbaar. De NS hebben
zichzelf een moderner jasje aangemeten.

Win een Bandrecorder,

Radio of Portable radio!
Kom tellen hoeveel bloemen op de etalageramen van RADIO PEETERS zijn

geplakt.

U moet er het volgende voor doen:

Binnen 'een papier halen; daarop het aantal bloemen vermelden die U geteld

heeft en een slagzin. U moet echter voor tenminste ƒ 5,— bij ons besteed heb-
ben. Bij meerdere winnaars is de slagzin doorslaggevend, die we naar believen

kunnen aanwenden. Uw oplossing moet vóór 15 mei binnen zijn.

RADIO PEETERS
PASSAGE 11 — TELEFOON 54'58

Het embleem is veranderd, de treinen krij-

gen een ander, frisser kleurtje, stations

worden in een razencfe-tempo gemoderni-'
seerd.

Om te laten zien, dat het ernst is, zul-

len de spoorwegen spoorslags de dienst-

regelingen wijzigen. Volgens jaar al wil

men volgens een heel nieuw plan gaan rij-

den (een aktieprogram, dat prompt de
naar 'Spoorslag '70' heeft gekregen). Uit-

gangspunten voor dit plan zijn de wensen
van het publiek. Volgens de NS komen
die neer op vier hoofdpunten: een hoge
reissnelheid, een hoge frequentie, door-

gaande verbindingen en een zo kort mo-
gelijk voor- en natransport. Met andere
woorden: het publiek wil zo snel mogelijk
op de plaats van bestemming zijn door
een station zo dicht mogelijk in de buurt
te hebben, door zo kort mogelijk te wach-
ten en door zo weinig mogelijk over te

stappen. Het Is erg moeilijk aan al die

wensen tegemoet te komen, omdat, vinden
de NS, een paar verlangens met elkaar in

strijd zijn. Vervoer van deur tot deur is

dikwijls niet mogelijk als iemand niet be-

reid is onderweg méér over te stappen.
Meer stations drukken de reisnelheid.

Toch wil men in 1970 al zoveel mogelijk
bereiken. Het resultaat is, aldus het rap-

port over 'Spoorslag '70', na de geleidelijke

verbeteringen van de afgelopen jaren 'een

grote sprong vooruit in reissnelheid, fre-

quentie, beperking van de noodzaak tot

overstappen en bekorting van de voor- en
natransportafstanden'.

De dienstregeling voor 1970 gaat uit

van een heel nieuw systeem. De NS voe-

ren een 'exprestreindienst' in, die geheel
lot gaat opereren van de normale snel- en
stoptreinen. De NS hebben alle driehon-
derd stations op een rijtje gezet en beke-
ken welke de meest belangrijke zijn. De
eerste veertig stations op de lijst zijn voor
1970 opgenomen in het gloednieuwe net
van exprestreinen. Met ingang van vol-

gend jaar kunnen de treinklanten op een
gewoon kaartje op deze netten rondreizen
met een gemiddelde reissnelheid van ne-

gentig kilometer, stoptijden meegerekend.
De exprestreinen van volgend jaar zullen

er heel anders uitzien dan de huidige snel-

treinen. Maar wat nog belangrijker is, op
sommige trajecten zullen zij snelheden be-

reiken van 130, soms zelfs 140 kilometer
per uur. De lange afstands-exprestereinen
gaan ieder uur rijden, tussen de belang-
rijke stations ieder half uur en tussen
sommige stations in de Randstad Holland
(Utrecht - Haarlem - Leiden - Den Haag
- Rotterdam - Dordrecht) zelfs viermaal
per uur. De centra van Amsterdam en
Rotterdam komen voor het eerst via de
rail minder dan een uur van elkaar te lig-

gen. Zelfs met een vliegtuig is dat
(wachttijden meegerekend) niet bij te

benen.

Natuurlijk kijken ook volgend jaar de
NS naar trajecten .waarop de nieuwe ex-

prestreinen nooit rendabel kunnen wor-
den, terwijl op die trajecten toch behoefte
bestaat aan een' kortere reisduur. Hier zul-

len sneltreinen worden ingezet met korte-

re stoptijden en een nauwkeurige aanslui-

ting op het net van exprestreinen. Zelfs

de stoptreinen voor lokaalvervoer gaan
volgens een nieuw systeem vooral sneller

rijden. Opzet is, dat de stoptijden niet lan-

ger worden dan die van een normale
stadsbus. Om dit mogelijk te maken wor-
den meer treinen ingezet. Dankzij zorg-
vuldig berekende aansluittijden geeft dit

stoptreinnet de langere afstandsreizigers
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ffcs van Friso ten Holt

zijn gezet. Er volgen meer!

ook een uitstekende verbinding met alle

stations, die de exprestreinen op hun
veertigstedentocht niet aandoen.

'Spoorslag'70' is daarmee, hopen de NS,
een uitstekend vertrekpunt voor een veel-

belovende rit naar de toekomst.

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

VER5TEEGE
HHLTESTH. 18 - TEL :<W99 • ZRHDV0ÖRT

SECTIE DEMOCRATEN '66

IN ZANDVOORT OPGERICHT

In Zandvoort is deze week een sectie van
de politieke partij D'66 opgericht. De sec-

tie resortéert onder de afdeling Zuid-Ken-
nemerland van D'66. Contactman in Zand-
voort is de heer J. G. Wijnbeek, Louis Da-
vidsstraat 4, tel. 4737. Volgens een mede-
deling van de gloednieuwe sectie wil men
met het oog op de provinciale- en gemeen-
teraadsverkiezingen in 1970 contact zoe-
ken met geestverwanten om een program
van aktie op te stellen. In Zandvoort wil
D'66 bij de raadsverkiezingen mikken op
ten minste drie zetels, zo blijkt uit het
sectie-communiqué.

Bronzen Loeressen uitgereikt

aan winnaars Prix de Joke 1969

Bronzen Loeressen gingen dinsdagavond in sociëteit Duysterghast van

hand tot hand tijdens de prijsuitreiking van de Prix de Joke 1969. De
miniatuur-imitaties van de paaseilandbeelden gingen in de categorie

'Humor in daad' naar Leo Moen en Jaap Molenaar van het NCRV t.v.-

team, voor hun op 1 april van het vorig jaar uitgezonden documentaire

'Zijne exellentie is gaan hoepelen' en in de categorie 'Humor in beeld'

naar de cartoonist Yrrah (Harry Lammerink).

Nadat de voorzitter van het Nationaal 1
april Genootschap, de heer C. de Lange,
de aanwezigen geheel in 1 april stijl had
begroet en de secretaris van het genoot-
schap, de heer E. van Tetterode, de jury-
rapporten had voorgelezen, overhandigde
dr. O. M. de Vaal uit Amsterdam aan de
samenstellers van 'Zijne Excellentie is

gaan hoepelen' — waarin op kwasie we-
tenschappelijke wijze de behandeling van
patiënten, die aan de managersziekte lij-

den onder de camera werd genomen — de
door het genootschap beschikbaar gestelde
Loeres. De programmamakers waren er
kennelijk mee in hun schik.

De door de jury met een Prix de Joke
bekroonde cartoonist Yrrah mocht boven-
dien een geldprijs (ƒ 500,— ) in ontvangst
nemen. De cartoonisten Cork (Cor Hoek-
stra) en Wibo (Wim Boost) kregen eer-

volle vermeldingen voor hun werk.
Na de prijsuitreiking werd door burge-

meester A. Nawijn de eerste Nederlandse
cartonale humor in beeld geopend, die de
gehele maand april in de Duysterghast-
gewelven zal voortduren. Andere plaatsen
waar Cartonales gehouden worden zijn

Martred, het Belgische Heist-Duinbergen
en de Italiaanse badplaats Bordighera.
De thans in Duysterghast geëxposeerde

cartoons zijn voor nict-leden van de socië-

teit te bezichtigen, elke zaterdag- en zon-
dagmiddag van twee tot vier uur. Het be-
stuur van het genootschap heeft meege-
deeld dat de cartonale een jaarlijks terug-
kerend evenement in Zandvoort zal wor-
den, waarvoor vanaf volgend jaar vrije in-

zending mogelijk zal zijn.

a
Een bezoek aan de expositie kunnen wij

u van harte aanbevelen. Vooral de schep-

pingen van Yrrah zijn de moeite van een

wandeling naar de tentoonstelling waard.

Nederland is op het gebied van de car-

toons nog altijd een achtergebleven gebied

en Yrrah is de uitzondering die de regel

bevestigd. Zijn prenten zijn voor neder-

landse begrippen brillant getekend en het-

zelfde geldt voor zijn ideeën. Yrrah be-

kijkt de mensen, dieren en dingen die het

ondermaanse bevolken met een flinke

scheut cynisme en boosaardigheid. Hij is

niet lief en toont op overtuigende wijze

aan dat zijn medeschepselen daar evenmin
aanspraak op mogen maken. Voor de

vrouwen maakt hij kennelijk een uitzon-

dering. Niet dat ze liever, aardiger of

goodhartiger zijn, maar ze zijn vaak goed

gevormd. Yrrah is bij ons weten de eerste

cartoonist die caricaturaal getekende vrou-

wen niet van hun sex ontdoet.

'Progil? Dag bloemen, dag vlinders'



Nederlandse scheepvaart wordt curiositeit

wanneer maatregelen uitblijven

De Nederlandse reders zitten met zorgelijke gezichten te kijken. Het
lijkt wel alsof Nederland een kunst, die het eeuwenlang tot in de puntjes

heeft beheerst, nadrukkelijk aan het verleren is: de zeevaart. De Neder-
landse koopvaardij heeft het moeilijk. Indien de juiste maatregelen uit-

blijven, is het snel afgelopen. Dan wordt een Nederlands zeeschip onder

Nederlandse vlag een curiositeit, die verbaasd zal worden bekeken.

Een mei'kwaaidigc zaak. Waren het niet Wie dertig jaren geleden durfde te spre-

cle Nederlandse zeelieden, die nieuwe lan- ken over schepen van 500.000 ton werd
den ontdekten, en Nederlandse reders, die ! verwezen naar een verpleeghuis van
't eigen land een Gouden Eeuw en Europa krankzinnigen. Wie vandaag niet over
een begin van welvaart brachten? Goed,

J

schepen van minstens een miljoen ton wil

dat gebeurde eeuwen geleden. Maar kan praten gaat letterlijk voor achterlijk door.

een volk een nationale liefhebberij in een Gloednieuwe transportmiddelen worden
tiental jaren verliezen ? De cijfers dreigen razendsnel ingevoerd. Het zeevervoer was
een bevestigend antwoord te geven. De rol

j

vroeger een alleenstaande specialiteit, nu
van de Nederlandse koopvaardij is snel ' is het onderdeeltje geworden in een veel

teruggelopen. Het procentuele aandeel van ' grotere transportketen met weg-, spoor-

de Nederlandse vloot in de wereldvloot is ! en riviervervoer. Containers - gigantische

gedaald tot 2,85 procent (in 1968). laadkisten - passen op zowel schepen, trei-

De reders zelf hebben nu aan do ! nen als vrachtwagens. Op dit moment zijn

scheepsbel getrokken. Een groep deskun-
j
over de hele wereld zo'n honderd en vijftig

digen heeft de gang van zaken in de jaren
;
containerschepen in aanbouw. Even revo

1960-1967 onder de loep genomen en ge
piobeerd een advies voor de toekomst op
te stellen. Hun rapport 'De Nederlandsche i

Koopvaardij, is onlangs gepubliceerd door
de 'Koninklijke Nederlandsche Reedersver-
eeniging'. De ouderwetse spelling kan geen
toeval zijn. Een van de opmerkingen uit
het rapport vertslt ons dat de Nederland-
se reder 'een behouder, een voorzichtige
ontwikkelaar' is. Het schijnt iets te ma-
ken te hebben met ons nationale karakter
en met de typische omstandigheden bin-
non onze koopvaardij.
De grootste Nederlandse rederijen zijn

oude, gevestigde naamloze vennootschap-
pen. Vaak met een flink stuk familiekapi-
taal, zodat bestuurders voor een deel ook
de kapitaalbezitters zijn. De meeste rede-
rijen hebben de ellende van de crisis uit
de 30-er jaren nog vers in het geheugen.
Dat heeft hen tot uiterst voorzichtige lie-

den gemaakt. En hun een niet geringe
achterstand bezorgd op driftige 'one-man'
rederijen, zoals die in de grote Grieken
Onassis en Niarchos (een tweetal, dat in
1967 evenveel schepen beheerde als alle

Nederlandse rederijen bij elkaar).

In het rapport klinkt iets van jaloezie
door wanneer de deskundigen een oordeel
geven over (bijvoorbeeld) de Noren en de
Grieken. 'De Noren en de Grieken hebben
gemeen, dat zij beschikken over zeevaar-
ders- en speculantenbloed in gelijke delen.
Dat verklaart waarom zij in schepenbezit
relstief ver uitsteken boven de reders van
andere nationaliteiten'. Het moet een op-
luchting zijn geweest, dat het rapport nu
ten aanzien van Nederland kan stellen: 'In
de onmiskenbare hang naar een zeker tra-
ditionalisme, die vrij lang heeft geduurd, '

treden de laatste tijd duidelijke aanwij-
j

zingen van verandering naar voren in die i

zin, dat het moderne denken over de eigen !

professie \veld wint'. ' k
• i\<

Nu kari men de misère, waarin de "Ne- !

derlandse koopvaardij verzeild dreigt te
geraken, niet alleen, of zelfs niet voor-
namelijk, toeschrijven aan het wat conser-
vatieve karakter. Daarvoor spelen te veel
faktoren een rol. Al zorgde 'traditiona-
lisme' voor grote verliezen in die gevallen,
waarin men halsstarrig bleef vasthouden
aan het bevaren van trajecten, die jaar op
jaar onrendabel bleken. De belangrijkste
oorzaken voor de moeilijkheden zijn de

lutionair zijn de lichterschepen, zeesche-

pen, waarin lichters (binnenvaartschepen)
worden geschoven als laadjes in een lin-

nenkast. Hetgeen tijdrovend overladen in

de havens overbodig maakt.
Het rapport noemt ook revolutionaire

ontwerpen, zoals draagvleugelboten, lucht-

kussenboten, catamarans, semi-onderwa-
terschepen en duwboten met lichters.

Draagvleugelboten opereren al als passa-

giersveerboot en op kleinere kustroutes.

Luchtkussenboten zijn op komst, die dui-

zend tot vierduizend ton lading met een
snelheid van 160 km per uur over de At-

lantische Oceaan kunnen brengen. Daar-
over heeft Columbus hooguit in nachtmer-
ries kunnen dromen.

drijven. Er moeten er meer onder één vlag
varen. Maar geen enkele reder heeft zo
veel miljoenen. Samenwerking wordt een
harde noodzaak,

Als het alleen om de investeringspoli-

tiek gaat, komen de Nederlandse reders er
waarschijnlijk nog wel uit. Maar, aldus
het rapport, naast de financieringsproble-
matiek ziet de Nederlandse koopvaardij
zich gekonfronteerd met een toenemende
systematische bevoorrechting door vreem-
de overheden van hun nationale koopvaar-
dijen. Wat vooral steekt, is de aanmerke-
lijk gunstiger positie van de koopvaardij
in andere landen. Nederland heeft zich op
dit punt altijd wat idealistisch gedragen.
Het principe van de vrije zee is hier altijd

hoog gehouden. Tenslotte was het de Ne-
derlander Grotius, die de vrije scheepvaart
onder eerlijke concurrentie formuleerde.
Volgens de reders heeft de liberale

scheepvaartpolitiek echter duidelijk ge-

faald. Heel wat zeevarende landen gaan
zich nu te buiten aan bepalingen waarbij
percentages worden voorgeschreven, die

met nationale schepen moeten worden ver-
voerd. Pressie wordt uitgeoefend op ver-

schepers om met nationale schepen te va-
ren. Eigen schepen krijgen een sneller af-

handeling in de eigen havens. Goederen,
die onder vreemde vlag worden aange-
voerd, worden extra belast.

De Oostbloklanden b.v. geven uitvoerige
subsidies aan hun eigen koopvaardij. Men
acht het daar kennelijk van groot politiek

belang, dat de eigen schepen in alle ha-
vens ter wereld verschijnen. Deze sub-
sidies worden sinds kort vooral gegeven
op de vaarroutes, die tot voor kort typisch
voor de traditioneel-maritieme landen wa-
ren weggelegd. , Ook de Nederlandse koop-

^ï^sT'"

Reders hebben geen minderwaardigheids- complex

De Nederlandse reders willen best aan
deze revolutie meedoen. Het gaat tenslotte

om niet minder dan het voortbestaan van
de Nederlandse koopvaardij, en die is voor
Nederland nog altijd belangrijk genoeg

technische revoluties — die in feite alleen • om alles te doen ter verbetering van de
maar door de heel groten konden worden !

situatie. In 1916 was de netto-bijdrage aan
bijgehouden — en de oneerlijke concurren-

j

de betalingsbalans bijna één miljard gul-

tie (door vlagbescherming van nationale den. Nog steeds een aardig kapitaaltje^De
vloten en stevige overheidshulp). De tech
nische revolutie is volgens het rapport
'misschien de grootste uitdaging voor de
reders van alle landen'. Een forse waar-
schuwing volgt: 'Met veel tradities, stok-
paardjes, particularisme, kortom met alle
stofnesten van vooropgezette denkbeelden
zal voorgoed moeten worden afgerekend'.

ontwikkeling staat echter vrijwel stil. Tus
sen 1960 en 1967 was de jaarlijkse toe-

name van de wereldvloot 4,9 procent. Het
cijfer voor de Nederlandse vloot was
slechts 0,3 procent.

Het rapport berekent, dat in de komen-
de vijf tot zes jaren zo ongeveer 1,6 mil-

jard gulden nodig is voor vlootvernieu-
wing. Dat stemt tot nadenken, want waar
halen de reders dat geld vandaan? Een
voorbeeld: Nederland heeft een grote ach-
terstand opgelopen bij het in de vaart
brengen van grote schepen van 80 duizend
tot 150 duizend ton voor massagoederen-
vervoer.

Maar een 150.000 tonner kost op het
moment zo'n slordige zestig miljoen gul-

den. Op één zo'n schip kan een rederij niet

vaardij^ heeft van deze gesubsidieerde
Oosteuropese schepen veel last. Men kan
eenvoudig in de larievenoorlog niet tegen
hen opboksen.
De Nederlandse reders vinden nu, dat

de Nederlandse regering de zo lang volge-
houden politiek van de vrije zeevaart best
wat losser mag interpreteren. Het gaat
hun nu met name om twee zaken: belas-
tingfaciliteiten en hulp bij de broodno-
dige investeringen. De scheepvaartpolitie-
ke problemen vormen een bedreiging voor
de Nederlandse koopvaardij. De liberale
scheepvaartpolitiek is niet suksesvol ge-
weest bij het oplossen van deze proble-
men. Het belang van de Nederlandse zee-
scheepvaart maakt dan ook een herzie-
ning van de benadering van scheepvaart-
politieke problemen noodzakelijk, aldus
het rapport.
De Nederlandse reder heeft geen min-

derwaardigheidscomplex, maar hij beseft
dat hij om langszij de buitenlandse con-
currentie te komen alle zeilen zal moeten
bijzetten. Alle zeilen bijzetten is een zegs-
wijze die zichzelf heeft overleefd — aan-
gepast aan deze 'tijd zou die moeten lui-

den: alle vleugelboten inzetten.

Een streekje verf zal niet genoeg zijn om
bij ie blijven

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek

Romans:

Ballard - De verdronken aarde. 1968
Baum - Vrouwenbad. 1931
Bingham - De dubbelspion. 1968
Brophy - Bal in de Sneeuw. 1968
Gray - Springvloed. 1968
Zweig - Schachnovelle. 1967
Freeling - Gun before butter. 1963
Gallico - Love of sevcn dolls. 1954
Hémon - Maria Chapdelaine. 1954
Kessel - Le lion. 1958

Ontwikkelingslektuur:

De Accountant.
Als Tischgast in Italien.

Bally - De psycho-analyse van Sigmund
Freud. 1967

Bartman - De NZH.
Books on America for teenagers. 1967

BTW in uw administratie.

Consumentengids 196'8.

Huizer - Hoofd en hoogste overheid. 1967

Jaarverslag 1968

Jansen - Paus en keizer in de middeleeu-
wen. 1967

Kubach - De vroege Middeleeuwen. 1958

Letouzey - Vogels van Europa. 1963

Moore - Geheimschriften en codes. 1968
Mozes - Hartkwalen. 1962
Rijsberman - Gelijkstroom. 1968
Rosenzweig - Kleine treinen - een grote

hobby. 1968
Schouten - Functie en vorm in de biolo-

gie. 1968
Sternheim - Burger Schippel. 1968
Swelheim-de Boer - Ongehuwd moeder-

schap. 1968
Tacx - Nederlandse spraakkunst. 1961

tonijneslaatfe
voor4 personen

40 g (2 set).) Callfomlscha
blauwt rozijnen

1 ui C± 50 g)
1 krop sla

1 blikje tonUnfi 200 g)
da helft van een potje zure room
(«our cream) - 1 potje = 0,1251.

het aap van een halve citroen

fcfc 1 eetl.)

Vt theeL kerrle

•out en peper naar smaak

Wel de rozijnen =fa 5 minuten In

heet water en laat ze daarna uit-

lekken.

Rasp de ut. Was en pluk de sla.

Meng alle Ingrediënten, behalve
desla.meteenvorkdoorelkaar.
Leg de sla In een slabak en ver-
deel er de vis overheen. Even-
tueel garneren met een paar
plakjes tomaat
Serveren met stokbrood, toast
of (geroosterd) brood.

Schilders-

bedrijf

H. C. v. tyty
Telefoon 2638

HANAU
hoogtezonnen
's Werelds beste!!

Vraagt inlichtingen

of demonstratie!

Drogisterij-Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7, telef. 2327

WEBER'S
SCHOONMAAKBEDRIJF

vraagt een SCHOON-
MAAKSTER en mnl.

HULP 's avonds na 5 uur.
Boerlagestr. 2, tel, 4090.

WONINGRUIL:
Den Haag-Zandvoort

Aangeb.: BEN. HUIS, vr.

ing., 4 kam., badk., tuin,

goede stand, 3 min. v.a.

Zuiderpark, ƒ 101,- p.m.
Gevr.: dito BEN. HUIS,
4/5 kam., hoge huur geen
bezw. Tel. (070) 666567.

De vogelpost van de die-

renbescherming is thans
gevestigd: Celsiusstraat 9,

telefoon 4067. Secretariaat

DIERENBESCHERMING
Lorentzstr. 238, tel. 4561.

Vrolijk Pasen
wenst u Nötten

HALTESTRAAT 59

presenteert U het leukste en de beste

jongens en meisjes bovenkleding!

Badstof jurken - Vesten

Blazers - Anoraks

Jongens kostuums en broeken

Rokken - Overgooiers

Truien - Helanca broeken

Sportkousen - Sokken - Majo's

Badstof blouses - Badstof broekjes

Baby kleding - Pyama's

Jacks - Lakjassen

Voorzorgsegels • Contanteegels

Hotel Keur
ZEESTRAAT, vraagt voor direkt

vrouwelijk personeel
in algemene dienst (morgenuren).

Volgende week dinsdag géén krant
In verband met tweede Paasdag op maandag 7 april a.s. verschijnt '

de Zandvoortse Courant in de week van 6 t.e.m. 12 april alleen op

vrijdag 11 april.

^^k^^N^1

BURGERLIJKE STAND
28 maart 1969—3 april 1969

Geboren: Patricia Agneta Leida, d.v.,

C. Roos en A. P. Sietsema.

Overleden: Johanna Adriana Ter Horst,

oud 90 jaar, gehuwd gew. met K. Ootes;
Goosem Krabbe, oud 48 jaar, gehuwd met
G. ten Napel.

Ondertrouwd: Johannes Alblas en Carol
Cornelia Vörös; Joannes Gerardus Samuel
David Stokvis en Tove Christensen; Elias

Maurits Meijer en Dirkje Draijer; Jan
Martinus Slootmaker en Maria Isaber
Gonzalez y Fernandez; Eduardus Johan-
nes Maria Goddijn en Thérèse Virginie
Schmidt.

Gehuwd: Richard Marinus van Tienho-
ven en Jannie Maria Schoenmaker; Arie
de Vries en Elly Dirksen; Edmund
Schmeink en Wilhelmina van Gijt'enbeek.

Overleden buiten de gemeente: Anna v.

Dam, oud 87 jaar, gen. gew. met L. Bark-
meyer; Theodora Josephina Maria Vie-
hoff, oud 59 jaar, gehuwd met C. P. Ha-
geman.

PLEEGOUDERS GEVRAAGD
De afdeling Achterhoek van de vresbewe-
ging Pax Christi vraagt aandacht voor
het volgende:
Ongeveer 1500 tot 2000 kinderen uit

West-Berlijn komen ook dit jaar weer
naar Nederland, voor een vakantie van
plm. zes weken bij een pleeggezin.

Een groot percentage van de ouders in

West-Berlijn is financieel niet in staat om
z'n kinderen daar hun vakantie te laten
doorbrengen. Veel gezinnen leven in de
enge, benauwde en sombere woonkazernes.
Talrijk zijn de grote gezinnen met een
veel te kleine behuizing. En ondanks het
feit, dat West-Berlijn hard aan dit pro-
bleem werkt, zal het nog wel jaren duren,
voordat men voorgoed heeft afgerekend
met de woonkazernes.

Er is, evenals in iedere andere wille-

keurige miljoenenstad, veel leed, armoe
en ellende onder dit deel van de bevolking.
Maar in een stad als Amsterdam, Londen
of Parijs kan men nog naar buiten trek-

ken om de dreigende verstikking door uit-

laatgassen in de straten van de stad te

ontvluchten. In Berlijn is die mogelijkheid
echter niet aanwezig. De muur, die de
stad in tweeën deelt en een niet overdadig
gevulde portemonnee houdt hen tegen. De
kinderen van die ouders zijn het ! hardst
aan vakantie toe. Voor hen is de aktle
'West-Berlijnse kinderen' bedoeld.i Deze
kinderen zijn hard toe aan een volkomen
ontspannen vakantie in een geheel andere
omgeving, in een totaal verschillende
sfeer.

Ze zitten opeengepakt op een betrekke-
lijk klein gebied. Uitwijkmogelijkheden
voor recreatie zijn er nauwelijks.
De in het westelijk deel van Berlijn ge-

legen bossen en meren zijn overvol met
toeristen en andere mensen die het kunnen
betalen. Recreatie in Berlijn is een kost-
bare aangelegenheid geworden sinds de
bewoners niet meer het platteland op kun-
nen of de bossen in kunnen trekken. Om
hen heen ligt Oost-Duits gebied en slechts
een enkele West-Berlijner zal de kans
krijgen om daar recreatie te zoeken. De
miljoenen anderen zijn aangewezen op
West-Duitsland, 170 kilometer van West-
Berlijn verwijderd.

Wie bereid is een meisje of jongen ge-

durende de zomermaanden in huis te ne-
men kan zich wenden tot de heer P. A.
van der Veldt, Leeuwerikenstraat 23 in

Haarlem-Noord, tel. 023-52569. De reis

wordt financieel mogelijk gemaakt door
de 'Senat für Jugend Familie und Sport',

die jaarlijks anderhalf miljard mark uit-

trekt voor uitzending van kinderen naar
West-Duitsland, Nederland, Zweden, Noor-
wegen en nog enkele andere Europese lan-

den. Het verzorgen van het transport van-
uit West-Berlijn naar Nederland wordt in

samenwerking met het stadsbestuur van
Berlijn georganiseerd door de afdeling
Achterhoek van de vredesbeweging Pax
Christi.

Mensen en zaken
Goede Vrijdag

Je kunt voor je fatsoen bijna niet meel-
de uitdrukking Goede Vrijdag of Stille

Vrijdag gebruiken. Zo zijn er meer tradi-

ties en overleveringen uit een achter ons
liggend schimmig tijdperk waar we op het
ogenblik een beetje mee zitten. Ach, we
doen er nog wel wat aan mee, omdat som-
mige gebruiken domweg gezellig zijn.

Neem nou bijvoorbeeld Kerstmis, het
Kerstfeest, 't Zou toch waanzin zijn om
daar een eind aan te maken? Het Kerst-
feest is juist zo'n leuke onderbreking van
de donkere, dagen, van het sombere en
gure seizoen. Met Kerstmis dof je je mooi
op, je nodigt familie en vrienden uit voor
het diner en de dames hopen dat ze er —
ondanks het onflatteus makende jaarge-
tijde — in het kaarslicht toch nog een re-

delijk figuur zullen slaan. Met het uitzicht

op een nabij huwelijk ga je je verloven
op het Kerstfeest. En in de wildstand
wordt een enorme bres geslagen, evenals
in de opgeslagen voorraden wijn en borrel.

Dat hoort er nu eenmaal bij.

Pasen gaat ook nog wel. Als 't even
meeloopt komt met Pasen de natuur tot

nieuw leven en bloei, dan trekken de men-
sen er op uit om getuigen te zijn van het
veranderde aanzicht van de wereld.
Glimlachend aanvaard je het gekke

woordgebruik van Paashaas, Paasklokken
en Paasbest. Dat zijn allemaal dingen die

je ergens vatten kunt, die zelfs gebruikt
worden in de reklameeampagnes van le-

vensmiddelenbedrijven en kledingmagazij-
nen. En traditiegetrouw eet je de paas-
eieren — soms meer dan goed voor je is— smeer je een extra sneetje krentebrood
en riskeer je weer een ferme indigestie

aan het Paasdiner. Zeker, Kerstmis en Pa-
sen doen het heus nog wel en ze zullen
ook nog wel in het jaar 2000 bestaan,
want Kerstmis en Pasen appelleren niet
alleen aan de menselijke sentimenten,
maar ook aan de even menselijke hebzucht
en zelfs aan de kleingeestige opschepperij.
Je kan daar gerust aan mee doen zonder
je gezicht te verliezen. Je bent bereid op
de koop toe te nemen dat je meedoet aan
een paar onverwoestbare christelijke tra-

dities, Nou ja
Maar Goede Vrijdag is heel wat anders.

Wat moet je daar in godsnaam mee? Wat
moet je met een aan het kruis genagelde
figuur, die zich Gods Zoon noemde? Be-
gin nou eens midden in een tijd, waarin
de mens op het punt staat de geheimen
van het heelal te ontsluieren, waarin de
computers het leven gaan bepalen dat
straks de reageerbuizen verlaat, te praten
over een man, Christus genaamd, die zich
willoos overgaf aan zijn vijanden en aan
een kruis hing leeg te bloeden. Geen lich-

tend voorbeeld, nietwaar, voor een jeugd
die het moet hebben van daden! Nee, dat
hadden James Bond en de Saint wei an-
ders aangepakt.
Ga er maar aanstaan om te praten over

een Christus, die notabene door z'n vrien-
den in de steek werd gelaten, sterker: die

door z'n topman werd verraden doordat
deze hem op het beslissende ogenblik een-
voudig weigerde te kennen! •

't Is eigenlijk allemaal stom vervelend
dat die christelijke kerk tegen beter we-
ten in die Goede Vrijdag steeds maar pro-
beert door te drukken, juist nu je een
beetje ruimer gaat ademhalen omdat het
weer tegen Pasen opknapt.
En laten we eerlijk zijn. Hebben we

niets beters te doen in een wereld van
Biafra, van Vietnam en van Tsjecho Slo-
wakije ?

Het enige raakpunt dat Goede Vrijdag
dus met deze wereld heeft is in feite het
verraad. Dit is de dag van het grote ver-
raad aan de Man die het offer van z'n le-

ven bracht voor wat Hij noemde het heil

van de mensen.
Heel in de verte ontdek je toch een be-

kend geluid. Het woord verraad komt je

ook nu niet helemaal onbekend voor.
Verraad is er altijd en misschien het

meest in kringen waarin je 't niet zou
verwachten.
Nog steeds hebben wij te maken met

het verraad aan idealen, aan principes,
aan huwelijkstrouw, aan het gezinsleven
en aan de keuze van de levensstaat. Zo
drie dagen voor Pasen kom je er eigenlijk
niet goed omheen. MOMUS



OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Wethouder Lindeman is verhinderd dins-

dag 8 april a.s. spreekuur te houden,

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort maakt,
ter voldoening aan artikel 26 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, bekend, dat
de door de gemeenteraad in zijn vergade-
ring van 11 maart 1969 vastgestelde aan-
vulling van de voorschriften deel uitma-
kende van het bestemmingsplan 'Kenne-
merweg', met ingang van maandag 14
april 1969 gedurende één maand ter ge-
meentesecretarie voor een ieder ter inzage
ligt.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de
gemeenteraad hebben gewend kunnen ge-

durende deze termijn bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland schriftelijk be-

zwaren tegen deze aanvulling indienen.

Zandvoort, 2 april 1969

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

FAMILIEBERICHTEN

Enige en algemene kennisgeving

D. DRAIJER
en
E. M. MEYER

hebben het genoegen U kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk.
De voltrekking zal plaats vinden op
donderdag 17 april a.s. in het raadhuis te

Zandvoort.

Zandvoort, april 1969
Van Lennepweg 17
Burgem. Beeckmanstraat 25

Toekomstig adres: Burgem. Beeckman-
straat 25.

^ UI

Meisje gevr.
voor div. kantoorwerkz.h.,
enige type-erv. strekt tot

aanbev., met vakantie-af-
spraken wordt rek. geh.
Adviesbur. v. bouwkosten

CALCU n.v.
Brederodeslraat 31, Zand-
voort, tel. (02507) 5144*.

TE KOOP aangeboden:
Pr. eiken dressoir, eiken
theekast, 2 armstoelen,
staande schemerl. en elek-

trische haard, (geh. brons/
koper). Marnixstraat 62,

Haarlem-N., tel. 023-57376.

Flinke HULP i.d. huish. in

gezin m, 3 schoolg. kind.

en baby. Mw. Kooijman,
Brederodestr. . 10, tel. 3242.

2 Meisjes (u.l.o., 15 en 16
jaar), zoeken VAKANTIE-
WERK v. halve dagen. (1

juli—15 aug. A. Paap, A.
J. v.d. Moolenstraat 8.

Gevr.: MEISJE v.h. seiz.

van half 9 tot 5 u., 5 dag.
Lunchroom BERKHOUT,
Kerkstraat 17, tel. 3273.

Meisje, (20 jr.), b.z.a. voor
de avonduren voor SEI-
ZOENWERK. Br. ond. nr.

2702 bur. Zandv. Crt.

BIJVERDIENSTE na 18
u. en zat en zondags. Net
persoon b.z.a. voor alle

werkz.h. Rijbew. A, B, E.
Br. nr. 2708 bur. Zandv.
Courant.

Tot onze grote droefheid werd nog
vrij onverwacht van ons weggeno-
men mijn lieve vrouw, onze lieve

zorgzame moeder, behuwd-, groot-
en overgrootmoeder

Cornelia van Duijn-Molenaar
op de leeftijd van 66 jaar.

G. van Duijn
A. Beekhuis-van Duijn
A. Beekhuis

Heemskerk: J. de Lugt-van Duijn
P. de Lugt

Zandvoort: Jb. van Duijn
S. van Duijn-Paap
W. van Duijn
M. van Duijn-Rosiele
Klein- en
achterkleinkinderen

Zandvoort, 1 april 1969
Marisstraat 45

De teraardebestelling zal plaats
hebben zaterdag 5 april a.s. te v.m.
10.30 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Zandvoort.

Verzoeke geen bloemen.

. Bazar

WIM GERTENBACHSCHOOL
voor M.A.V.O.

Winnend lot verloting LITHO: 151.

Winnende loten tentoonstelling: 23,

267 en 341. .

118,

JEUGDVOETBAL
NED.—ZWITSERLAND
IN HEEMSTEDE

t

Morgen, zaterdag 5 april, vindt op het

RCH-terrein in Heemstede de jeugd-inter-

landwedstrijd Ned.—Zwitserland plaats.

De ontmoeting die om 14.30 uur begint,

wordt gespeeld in de kwalificatieronde

voor deelname aan het Europese tournooi

1969, dat plaats vindt te Leipzig van 16-

26 mei a.s.

Nederland is met Frankrijk en Zwitser-

land ingedeeld in de enige poule van 3 lan-

den. Andere poules bestaan uit 2 landen.

Aan het tournooi nemen 16 landen deel.

Acht landen dienen zich te kwalificeren,

de andere acht zijn geplaatst waaronder

het organiserende land, de winnaar van

1968 en de landen die vorig jaar in de

voorronde werden uitgeschakeld.

In de groep heeft Frankrijk zich onbe-

twist de sterkste getoond. De Fransen

haalden vorig jaar de finale en werden
tweede achter Tsjecho Slowakije. Men
verwacht dat ze ook dit jaar in Oost-

Duitsland hoge ogen zullen gooien. Zowel

tegen Zwitserland als tegen Nederland

wonnen ze overtuigend. De meeste moeite

leverde de wedstrijd tegen Nederland op

die onlangs in Deventer werd gespeeld.

De Fransen scoorden toen na 3 minuten
reeds een gelukkige goal, waarna Neder-

land uitstekend partij bleef geven. Eerst

een paar minuten voor het einde viel de

beslissing door het tweede Franse doel-

punt.

Nederland speelde in de uitwedstrijd

tegen de Zwitsers vrijwel gelijkop. Het
was een spannende wedstrijd die in Thun
gespeeld werd. De verdedigingen waren
aan beide zijden sterker dan de aanval-

lers en toen ieder zich verzoend had met
een gelijkspel viel in de laatste minuten
van de wedstrijd de beslissende goal in

het voordeel van de Zwitsers.

De laatste wedstrijd Nederland-Zwitser-

land moet dus zaterdag a.s. in Heemstede
de beslissing brengen voor de bezetting

van de tweede plaats in de groep.

De kans dat de tweede geplaatste even-
eens uitgezonden wordt is n.1. vrij groot,
aangezien de geplaatste landen hun deel-
name nog niet allemaal bevestigd hebben.
De Zwitsers hebben aan een gelijk spel

voldoende terwijl de Nederlanders door te
winnen aan het langste eind trekken
i.v.m. een beter doelgemiddelde.
De wedstrijd wordt geleid door de

Deeuse scheidsrechter Kai Rasmussen, ge-
assisteerd door de Nederlandse grens-
rechters Berrevoets en Keizer.

TE KOOP:
strand- of speelkar op
luchtbanden ƒ50,-; Yasica
filmcamera, 8 mm met te-

lelens en tas van ƒ 490,- v.

ƒ 110,-; 18 kr. gouden da-
mes horloge m. gouden
band ƒ135,-. Piet Lefferts-

straat 32, tel. 3509.

Aangeb. : donkerbl. linnen
Koelstra KINDERWAGEN
goed onderh., billijke prijs,

Telefoon 2292.

Flinke WERKSTER gevr.

1 ocht. p.w. van 9—12 uur,
ƒ4,- p.u. Kostverl.str. 39,

telefoon 3615.

Hotel BOUWES vraagt:
GARDEROBE-JUFFROUW
Tel. 5041. De heer de Jong.

Te huur in Zandvoort v.a.

14 april: gem. 2-KAMER-
FLAT aan boulevard met
cv., gr. zonnebalcon, eigen
ing. Te bevr. telefoon 020-

221076\of 66816 of 339227.
Martelaarsgracht 13, Am-
sterdam.

Aangeb.: nieuwe RACE-
FIETS, 5 versn. met alle

toebeh. ƒ 150,-. Kostverlo-
renstraat 39, 'tel. 3615.

Weg. verhuizing te koop:
GASHAARD (gevelkachel)
7500 cal. Potgieterstr. 54.

Enige Wollen Smyrna

VLOER KLEDEN
door Groothandel op Jaar-
beurs gebruikt. Grote ma-
ten. ƒ 150,- p.st. Evt. thuis

te bezichtigen. Br. ond. nr.

2701 bur. Zandv. Crt.

Nelson schoenen
biedt plaats

aank. verkoopster
plm. 16 jaar.

verkoopster
5-daagse werkweek. Soll.:

Haltestr. 12, tel. 2099.

Te koop gevr.: ras POES-
JE m. stamboom. Br. ond.
nr. 2703 bur. Zandv. Crt.

Leerling-kok gevraagd
DE KOUSENPAEL, Hal-
testraat 25, tel. 2567.

B.z.a.: flinke HULP, ƒ4,-

p.u. Br. ond. nr. 2704 bur.

Zandvoortse Courant.

WIE kan voor mij een
hoedje van wollen stof ma-
ken? Telefoon 3501.

Werkend echtp. z. kind.,

zoekt WOONRUIMTE,
vr. ETAGE of 2 a 3 kam.
keuk. en toilet, evt. met
douche. Br. m. prijsopg.

ond. nr. 2705 bur. Zandv.
Courant.

Vermist
witte hond m. zwarte vlek
over linkeroog. Luistert
naar de naam 'Max'. Wie
inl. kan verstrekken, bel-

len s.v.p. tel. 2378 of Ci-

troen, Haarl.straat 90.

Te koop of te huur gevr.:

te Zandv. of omgev. HUIS
of FLAT. Br. ond. nr. 2706
bur. Zandv. Courant.

Vacature voor leerling- of

gevorderde leerling

KAPPER(STER)
in

„Haar boutique

Sanders"
Haltestraat 56, Zandvoort.

Pers. soll. na tel. afspraak
telefoon 3434.

Vakantie-woningruil
Aangeb.: Zeist, ruime WO-
NING m. tuin, 6 slaappl.,

dichtbij bossen, zwemba-
den en bushalte. Gevr.:
WONING v. echtp. met 2
kind. van 12 juli tot 26 ju-

li of 2 aug. A.' Hildebrand,
Egelinglaan 29, Zeist.

Te huur gevr. van mei t/m
sept.: KAMER. Br. met
prijsopg. aan mej. R. Mol,
Raadhuisstr. 94, Roosen-
daal, tel. (01650) 33448.

Te huur gevr. v. perm. : gem.
ZIT/SLP.K. m. keuk., door
gepens. ambt. (65 jr.). Br.
ond. nr. 2707 bur. Zandv.
Courant.

SPECIALE AANBIEDING

!

LOGEERBED, bestaande uit:

DIVANBED, POLYETHER MATRAS
en ACRYL DEKEN, samen ... ƒ 82,50

ACRYL DEKEN, 150x210... ƒ 16,90

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

'Thuis' in eigen huis?
Dan ligt er vast tapijt.

Exclusief Miranda-tapijt van Desso!
Let eens op de aparte structuur van dit kleuredite Draion
tapijt: „top-sheared",d.w.z. de poollussen zijn plaatselijk
opengeschoren. Miranda-tapijt is prachtig en veerkrachtig
èn makkelijk te onderhouden. De prijs valt erg mee. f 139.-
per str. m. op 400 cm breedte, dat is f 34.75 perm2

. Ver-
krijgbaar in 8 kleuren. Ook leverbaar -- ,-i n ..

op 300 cm breedte.(fl 04.25 perstr.m.).OGSSO
verkrijgbaar bij:

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15 — Telefoon 3346

Abonneert u op de Zandvoortse Courant

[lililillillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiilliilliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

minimum ui • miuiu >;>>

= woonkamers
\ eetkamers
\ s/aapkamers \

\ tapijten \

\ vloerbedekking f

i gordijnen \

\ en...véélmeer
\

m m
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiin ,

't MEI^BElpkLEÏS
NIEUWENDIJK 164-170 AMSTERl^M<X tel: 244298

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Slagerij

BURGER
HALTESTRAAT 3

Feestdagen rekiamei
500 gram haasfilet 5,48
VAN GEMEST KALFSVLEES HET ALLERBESTE!

500 gram kalfsfrikando .......... 5,48
soo gram kalfsborst stukje ....... 4,28
500 gram kalfsborstlappen 3,98
500 gram magere kalfsëappen ..... 4,68
500 GRAM POSbief Staartstuk of Entre Cöte

500 gram varkensfrikando .

4,88
4,88

500 gram.
magere varkenslappen 3,98

500 gram magere
rundlappen 3,98

500 gram
fijne riblappen 3,79

500 gr. borstlappen 2,98

100 gr. tartaar 0,73

100 gr. varkenshaasjes 1,20

100 gr. malse biefstuk 1,20

100 gr. rauwe lever 0,37

Nw. ZEELANDS LAM
1 kg karbonade 2,90

1 kg bout 5,90

1 kg borstlappen

of lamshaché 1,98

500 gram
schenkel met been 2,50

500 gr ossestaart 1,78

500 gr. braadworst 2,73

500 gr. borstlappen 2,98

500 gr. haché-vlees
of poulet 2,25

500 gr. gehakt, half om 1,98

WEEKENDREKLAME:
100 gram HAM en | (\(\
100 gr. SAKS, samen JLjU*/

150 gr. pekelvlees 0,89

150 gr. lever 0,99

150 gr, gebr. rosbief 1,49

150 gr. gebr. frikando ... 1,49

150 gr. achterham 1,49

150 gr. paté 0,94

150 gram
gebr. gehakt 0,69

150 gr. cervelaatw 0,94

150 gr. boerenworst 0,94
150 gr. osseworst 0,94

150 gr. leverkaas 0,74.

150 gr. berliner 0,74

150 gr. boterh.worst 0,74

150 gram
Hongaarse mix 0,94

Neem een kleine reserve!

Hausmacher
Saks
Leverworst
Gek. worst
Theeworst

89
per stuk

Kleine worstjes die in uw
koelkast langer vers blijven!

Woensdag Gehaktdag 1,48 per 500 gram
Zie onze REKLAMES op dinsdag, woensdag en donderdag!! I



* 't Enige echt-Indische Restaurant

in geheel Kcnnemerland DJEMPOL Noordboulevard, nabij circuit

Telefoon 2044
Nasi- en Bami-schotels v,a. ƒ 5,-

bezorgen wij ook aan huis!

De consumenten boerderij
opent DONDERDAG 3 APRIL de deur om U in de gelegenheid te stellen voor

ONGEKEND LAGE PRIJZEN uw paasinkopen te doen.

Verse braadkip f 4,- per kilo

Verse eieren in div. maten en prijzen v.a. 14 et.

Prima kleiaardappelen 5 kilo 90 cent
en GRATIS SLEUTELHANGER

Prima koffie i 1,29 per halt pond

Margarine 4 pakjes voor 89 et
De rest van ons uitgebreide assortiment moet U werkelijk eens komen bekijken.

DONDERDAG 3, VRIJDAG 4 en ZATERDAG 5 APRIL voor iedere koper boven

ƒ 10,— GRATIS 6 KAKELVERSE EIEREN!

De consumentenboerderij R. Visser
ZANDVOORT, Grote Krocht 22. Tegenover Aibert Heijn. (Kleine Ab t.o. Grote Ab)

BEREIK

ZANDVOORTS

PUBLIEK
met advertenties in de

f

ZANDVOORTSE

COURANT

Achterweg 1

Telefoon 2135

Goedkoop vakwerk
SCHILDERSBEDRIJF

n.v. P. RIJNIERSE
ZIJLWEG 13, OVERVEEN — TELEFOON 023

10961

15084

Autoverhuur D. F. Pieten
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens -

Opeis Kapitan • Rekord
Oaf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

lO AUTO
RIJLESSEN

2^50
* VERVOLG- EN LOSSE LESSEN:

f7.50 * FONKELNIEUWE V.W'f*

ZANDVOORT:
Oosterparkstr. 41, teL 3660

DE GROOTSTE COMBINATIE
VAN AUTORIJSCHOOLHOUDERS
IN NEDERLAND

„DE CENTRALE"

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
rnet

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Het adres voor ;

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

Van Kessel

voor pianostemmen
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem. Tel. 21036.

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over-
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 10117.

KEUR-VERF

Behang

<=
fïlod& du ^aóóa^e 9

voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

Bedrijfsmechanisatie Zandvoort n.v.
CONSTRUCTIE-, MACHINE- EN APPARATENBOUW

vraagt voor spoedige indiensttreding

plaatwerkers

machinebankwerkers

constructie-bankwerkers

electrisch lassers

argon-arc lassers

draaiers
Goede beloning en sociale voorzieningen.

ZANDVOORT, NOORDERDUINWEG 44, TELEFOON (02507) 4241

Zandvoortse Middenstands Centrale
De openstelling van de winkels tijdens de Pasen is als volgt:

V R IJ D A G
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

4 APRIL TOT 22 UUR
5 APRIL TOT 22 UUR
6 APRIL TOT 20 UUR
7 APRIL TOT 22 UUR

De middagsluiting vervalt in die week.

HET BESTUUR

Art. 89

Slingback pump in marine-
blauw met rood-blauwe
bandversiering op hetvoor-
blad IQ 95Luchtige

voorjaars-toppers
uit onze gehee
nieuwe collectie

JïcUa
Art. 29

Marineblauwe slingback
pump met witte sierbiezen

op het voorblad

21.

4500 filialen over de hele wereld.

Art. 76

Beige slingback pump met
open neus. 6 cm hak. Don-
kerbèige bies op voorblad

Panties in diverse modetinten 2.95

4 paar nylons 2."

Luchtige slingback pump y
met smalle biezen. Moderne fj

blokhak. In beige of marine-
blauw

n Emile-creatle

Art. 68-

Luchtige slingback pump
van beige leer. Voorblad
in beige/bruin combinatie.
Moderne blokhak
6 cm hak nii qn
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Tweede blad van de Zaridvoortse Courant Vrijdag 4 april 1969

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.

P. FLleringa, Brederodestraat 1, tel. 2181

G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091

T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

telefoon 5600.

J. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499

WIJKZUSTER:
Zaterdag 5 en zondag 6 april:

Zr. E. Reitsma, Van Lennepweg 42,

telefoon 2382.

Maandag 7 april, tweede Paasdag:

Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,

telefoon 4294.

APOTHEEK:
5—11 april:

Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon

(023) 11990.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Goede Vrijdag 4 april:

Kerk:
19.30 uur: ds. C. Mataheru.
Viering Heilig Avondmaal.

Wijkgebouw Noord: GEEN DIENST

Zondag 6 april, eerste paasdag:

Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru.

Noord:

10.30 uur: ds. P. v.d. Vloed.
Jeugdkapel:

Bezoek aan paasdienst in de kerk.

Maandag 7 april, tweede paasdag:
Bavo-kerk, Grote Markt, Haarlem:

Paassangdiensty m.m.v. ds. J. Borghardt
en pater Th. Hoogeveen.

NED. PROTESTANTENBOND
Aula 'Het Huis in de Duinen'

Goede Vrijdag 4 april:

19.30 uur: Avondmaalsdienst.

Zondag 6 april, eerste paasdag:

10.30 uur: prof. dr. C. W. Mönnich, ev.

luth. uit Amsterdam.

GEREFORMEERDE KERK"" - "' '-

Julianaweg 15

Goede Vrijdag 4 april:

20 uur: ds. J. de Waard. Viering Heilig
Avondmaal.

Zondag 6 april, eerste paasdag:
10 en tó uur: ds.' J. de Waard.
(Doopbediening)

.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

Goede Vrijdag, 5 april:

20 uur: Liturgie van Goede Vrijdag, een
oorspronkelijke nederlandse dienst van
de werkgroep voor volkstaalliturgie.

Paaszaterdag :

20 uur: Liturgie van de Paasnacht,
eveneens van de' werkgroep voor volks-

taalliturgie, m.m.v. het dames-, heren-
en kinderkoor.

Zondag 6 april, éérste paasdag:

9.30 uur: Eucharistieviering.

11.30 uur: Plechtige viering met vier-

stemmig dames-, heren- en meisjeskoor.
Gezongen wordt de Litaniemis van M.
Waltman.

Maandag 7 april, tweede paasdag:

9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Ge-
mengd koor.

11.30 uur: Eucharistieviering met volks-

zang.

O.L.VR. Sterre der Zee-kerk in Noord:

Zondag 6 april, eerste paasdag:

8.30 uur: Eucharistieviering.

11 uur: Eucharistieviering met volks-

zang.

Maandag 7 april, tweede paasdag:

8.30 uur: Eucharistieviering.

11 uur: Eucharistieviering.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 3 uur samenkomst ia

„Pnlël", Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3
Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradflsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie

Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
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Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen''
]

Programma zaterdag 5 april:
|

8 Odin 2—Zandv.m. 2 15 u.
'

29 SIZO 9—Zandv.m. 3 10 u.

38 Odin 8—Zandv.m. 4 15 u.

Programma maandag 7 april

Se Paasdag:

Zandv.m.—WSV '30 14.30 u.

WB 2—Zandvoortm. 2 11.45 u.

12 RCH 5—Zandv.m. 3 9.45 u.

23 Ripperda 3—Zandv.m. 4 9.45 u.

32 Renova 2—Zandv.m. 5 12.30 u.

43 DSS 4—Zandv.m. 7 12 u.

53 Schoten 4—Zandv.m. 8 9.45 u.

99 DSS 10—Zandv.m. 10 14.30 u.

118 Zandv.m. 12—Kennemers 11 12 u.

Junioren:

123 Zandv.m. a—VSV a 9.45 u.

156 DSB b—Zandv.m. f 9.45 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"

Uitslagen afgelopen weekeinde:

Adspiranten:

Haarlem c—TZB a 5—0
DSB a—TZB b 10—0
Kennemerland e—TZB c 10—0

Pupillen A:

DSS a—TZB a

Pupillen B:

DCO c—TZB a

Senioren:

Vogelenzang-—TZB
TZB 2—VVH 4
Vliegende Vogels 4—TZB 4
Terrasvogels 6—TZB 5

TZB 6—De Brug 5
TZB 7—Zandv.m. 12

Junioren:

TZB a—RCH a

Programma maandag 7 april

Se Paasdag:

13 Spaarndam—TZB .

73 TZB 3—EHS 7
83 Bloemendaal 9—TZB 4
97 TZB 5—HFC 13

117 ADO '20 12—TZB 7

Junioren:

136 TZB a—Bloemendaal a

niet gesp.

0—2

0—2
3—2

2—2 gest.
6—0
3—7
5—1

3—4

12 u.

12 u.

12 u.

12 u.

12 u.

14 u.

SAMENSTELLING Z.V.M. 1

Maandag, tweede Paasdag, ontmoet Zand-
voortmeeuwen op eigen terrein WSV '30.

De geel-blauwen treden in de volgende sa-

menstelling in het veld.

B. Molenaar, L. J. B. Sluijter, F. Kramer,
L. Nanai, H. Kreuger, A. Koster, A. Stob-
belaar, J. Paap, J. Koper, M. Koper, en
Ar. Stobbelaar.
Reserves zijn: H. Bos, R. Bruijnzeel en. S.

Zwemmer.

LANDENDUEL HANDBAL
IN SPORTHAL
De Haarlemse handbalvereniging 'Con-
cordia' organiseert a.s. zaterdag in de
sporthal aan de A. J. v.d. Moolenstraat
'n handbaltournooi, waaraan één Zweedse
en twee Duitse juniorploegen (heren)
deelnemen. De wedstrijden beginnen des
middags om 13 uur. Er wordt een — lage— toegangsprijs geheven voor het bijwo-
nen van het tournooi.

Gymnastiekvereniging O.S.S.

Zaterdag 5 april a.s. vindt in de P. H. v.d.

Leijschool te Haarlem de jaarlijkse ont-

moeting tussen de turnploegen van de
Kennemer Turnkring en die van de N.K.
G.B. afd. Haarlem plaats.

's Morgens worden de jeugdwedstrijden
gehouden, waaraan de O.S.S. meisjes B.
van Soolingen, J. Visser en C. Duker zul-

len deelnemen.

Op 16 april zal in Volendam een jeugd-
ploeg van O.S.S. uitkomen tegen een
jeugdploeg van 'Mauritius' (Volendam).

SCHOOLVOETBALTOURNOOI
GESTART
Onder gunstige weesomstandigheden is

eergisteren op de velden van 'The Zand-
voort Boys' aan de Kennemorweg het

schoolvoetbaltournooi gestart. Aan belang-
stelling, vooral van de zijde van hun
schoolvriendjes en -vriendinnetjes, hadden
de voetballers niet te klagen. Er werd
pittig en sportief door de acht elftallen— die tweemaal een wedstrijd moesten
spelen — gestreden. Veel verschil in kwa-
liteit tussen de teams was er niet, maar
individueel waren er wel enkele uitschie-

ters. Voetballertjes, die zich als Johan
Cruijf over het veld bewogen. De resulta-

ten van de eerste tournooidag zien er als

volgt uit:

Aerdenhoutse sv-Beatrixschool 0-2; Maria-
school-Julianaschool 0-2; Hannie Schaft-

school-Plcsmanschool 0-0; Wilhelminasch.-
Karel Doormanschool 2-0; Aerdenhoutse
s.v.-Julianaschool 2-0; Mariaschool- Bea-
trixschool 1-1; Wilhelminaschool-Plesman-
school 1-1 en Karel Doormanschool- Han-
nie Sehaftschool 0-2.

Morgen wordt het tournooi voortgezet
en dinsdag is de laatste speeldag.

INTERNATIONAAL
PAASTOURNOOI Z.H.C.

j
Op zaterdag 5, zondag 6 en maandag 7

' april a.s. organiseert de Zandvoortse
Hockey Club op de terreinen van
'Duintjesveld' een drielandentournooi tus-

sen clubs uit Engeland, Duitsland en Ne-
derland. Morgen zal in het clubhuis van
de vereniging een officiële ontvangst van
de gasten plaatsvinden door het ZHC-be-
stuur. Het wedstrijdprogramma is als

I volgt samengesteld:

! Programma zaterdagmiddag 5 april:

• Dames:

Zandvoort—Barclays B.S.C. 14 u.

i

Garnael—Düsseldorf 16 u.

Heren:

Zandvoort—Düsseldorf 16 u.

Garnael—The Harrodian 14 u,

Programma zondag 6 april:

VELD 1

Heren:

Alliance-Eechtrop 10.30-10.55 u.

The Harrodian-Zandv. 11.00-11.25 u.

Garnael-FIT 11.30-11.55 u.

Eechtrop-Düsseldorf 12.00-12.25 u.

The Harrodian-Garnael 12.30-12.55 u.

Zandvoort-FIT 13.30-13.55 u.

Alliance-Düsseldorf 14.00-14.25 u.

The Harrodian-FIT 14.30-14.55 u.

Zandvoort-Garnael 15.00-15.25 u.

Alliance-The Harrodian 15.30-15.55 u.

Düsseldorf-FIT 16.00-16.25 u.

Programma zondag 6 april:

VELD 2

Heren:

Randwijck-Diisseldorf 10.30-10.55 u.

Dames:
Randwijck-BDHC 11.00-11.25 u.

Heren:
Alliance-Randwijck 11.30-11.55 u.

Dames:
Eechtrop-BDHC 12.00-12.25 u.

Veteranen:
Alliance-Randwijck 12.30-12.55 u.

Eechtrop-FIT 13.30-13.55 u.

Heren:
Eechtrop-Randwijck 14.00-14.25 u.

Veteranen:
Alliance-Zandvoort 14.30-14.55 u.

Dames:
Zandvoort-Düsseldorf 15.00-15.25 u.

Veteranen:
Randwijck-Eechtrop 15.30-15.55 u.

FIT-Zandvoort 16.00-16.25 u.

Programma zondag G april:

VELD 3

Dames:

Alliance-Eechtrop 10.30-10.55 u.

Barclays B.S.C.-Zandvoort 11.00-11.25 u.

Düsseldorf-FIT 11.30-11.55 u.

Alliance-Randwijck 12.00-12.25 u.

Barclays B.S.C.-Düsseldorf 12.30-12.55 u.

Zandvoort-FIT 13.30-13.55 u.

Alliance-BDHC 14.00-14.25 u.

FIT-Barclays B.S.C. 14.30-14.55 u.

Eechtrop-Randwijck 15.00-15.25 u.

Alliance-Barclays B.S.C. 15.30-15.55 u.

BDHC-FIT 16.00-16.25 u.

Programma maandag 7 april:

VELD 1

Heren:

Eechtrop-Zandvoort 10.30-10.55 u.

Randwijck-Garnael 11.00-11.25 u.

Alliance-Zandvoort 11.30-11.55 u.

Eechtrop-The Harrodian 12.00-12.25 u.

Randwijck-FIT 12.30-12.55 u.

Düsseldorf-Garnael 13.00-13.25 u.

Eechtrop-FIT 13.30-13.55 u.

Alliance-Garnael 14.00-14.25 u.

Randwijck-The Harrodian 14.30-14.55 u.

Düsseldorf-Zandvoort 15.00-15.25 u.

Eechtrop-Garnael 15.30-15.55 u.

Programma maandag 7 april:

VELD 2
Heren: •

Düsseldorf-The Harrodian
Dames:
BBHC-Düsseldorf

Veteranen:
Alliance-Eechtrop
Randwijck-FIT

Dames:
Eechtrop-FIT 12.30-12.55 u.

Veteranen:
Eechtrop-Zandvoort 13.00-13.25 u.

Heren:
Randwijck-Zandvoort 13.30-13.55 u.

Dames:
Randwijck-Düsseldorf 14.00-14.25 u.

Veteranen:
Aliiance-FIT 14.30-14.55 u.

Veteranen:
Randwijck-Zandvoort 15.00-15.25 u.

Heren

:

Alliance-FIT 15.30-15.55 u.

10.30-10.55 u.

11.00-11.25 u.

11.30-11.55 u.

12.00-12.25 u.

Programma maandag 7 april:

VELD 1

Dames:

Alliance-Zandvoort 10.30-10.55 u.

Eeehtrop-Barclays B.C.S. 11.00-11.25 u.

Randwijck-FIT 11.30-11.55 u.

BDHC-Zandvoort 12.00-12.25 u.

Alliance-Düsseldorf 12.30-12.55 u.

Randwijck-Barclays B.C.S. 13.00-13.25 u.

Eechtrop-Zandvoort 13.30-13.55 u.

BDHC-Barclays B.C.S. 14.00-14.25 u.

Alliance-FIT 14.30-14.55 u.

Randwijck-Zandvoort 15.00-15.25 u.

Eechtrop-Düsseldorf 15.30-15.55 u.

Uw auto
mooi en gaaf -

helemaal!
Heeft u ook zo'n hekel aan een kras of schram
op uw auto? Aan een deuk in deur of spatbord?
Haal ze wèg - vlug en makkelijk, met het
SIKKENS AUTOFLEX SYSTEEM
Vijf produkten om uw auto puntgaaf en
roestvrij te houden: lak, plamuur, grondverf,
kit en coating.

Door iedereen makkelijk te verwerken.
Verbluffend mooi resultaat

Sikkens Autoflex

Sneldrogend •

diepglanzende autolak

in 240 standaard-

kleuren.

Autoflex Washprimer -

etsende grondlak

Autoflex Car putty -

elastische plamuur
Autoflex Epoxy Kit •

vult diepe deuken
Autoflex Chassis
Coating - anti-roest

laag voor de onderkant

SIKKENS

l^fiffBf.;

autolakhèn

VRAAG INLICHTINGEN BIJ:

KEUR-VERF
Paradijsweg 2, t,o. Politieburaeu

Hout, board, triplex en houten wanden
UW ADRES IS:

Houthandel W. JANSEN
Kamerlingh Onnesstraat 21, t.o. Rioolzuiverings-

installatie. — Privé: De Genestetstraat 7.

Zaterdags ^geopend van 9-5 uur

NIEUWE ZOMERKOLLEKTIE

*oo«*
3*SfiC

tW<>
e»«*

voor kwaliteitsschoenen

KERKSTRAAT 30

\U Sa ï&

gï'i'iiJÉli
' #'W»,"'.w:S l

In een handomdraai
legt u zelf zo'n prachtig,
warmkleurig tapijt

met Dessoforto tapijttegels
Het is zo makkelijk. Het wordt zo mooi. De tegels zijn

zelfklevend, zelfs op beton, makkelijk schoon Ie ma-
ken en slijtvast.

U kiest uit liefst 10 kleuren waarmee u prachtig kunt

combineren en variëren. De prijs? Slechts f 5.30 per
tegel van 50x50 cm (f 21 .20 per ms

).fJGSSO
verkrijgbaar £>/ƒ: —

-

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15 — Telefoon 3346

JUWELIER
Grootste sortering uurwerken!

HORLOGER

H. LANSDORP
Kerkstraat 33 — Zandvoort — Tel. 2359

Reparatie aan uurwerken, goud en züver

Makelaar »,.

H. W. CGSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

Oké

OP ALLE
STOOM-GQEDEREN
Cmies gebracht «n gehaald J

KERKSTRAAT-ZANDVOORT

ELLEN VAN BREEMEN
Pedicure

Komt na afspraak bij U thuis !

Stationsplein 21 Telefoon 3297

BOUTIQUE

ANDORA
STRANDWEG 8

Komt U even vrijblijvend onze
nieuwe kollektie bekijken?

pakjes

japonnen
badmode

grote sortering

badjassen
en japonnen'

Dagelijks van 9—6 geopend.
Ook beide Paasdagen!

Speciale

paasaanbiedingen
Alle bekende merken in prijs ver-
laagd, o.a.:

Martell cognac ... van 22,75 voor 16,95
Hennessy cognac van 22,75 voor 16,95
Remy Martin ... van 25,75 voor 19,50

IMPORT WHISKY
Alle bekende merken in prijs ver-
laagd, o.a.:

Grant's van 21,75 voor 16,95
White Label van 21,50 voor 15,95
Canadian Club . . . van 22,40 voor 16,95
Drambuie van 24,90 voor 5 9,50
Cutty Sark van 21,95 voor 15,95
White Horse van 21,75 voor 17,95
Black & White . . . van 21,75 voor 16,95
Jo'hnny Walker . . van 21,75 voor 16,95
Haig van 20,85 voor 16,50
Gordon Gin van 17,95 voor 14,95
Bacardi van 20,35 voor 16,35

Sherry, 3 flessen. 10,

—

LEGNER
Jenever 8,50 p. lti

Oude jenever 8,95p.ltr.
Vieux 8,95 p. Itr.

Brandewijn 8,95 p. Itr.

Citroen jenever 7,95 p. Itr.

Citroen brandewijn 6,95 p. Itr. ,

Bessen jenever 6,95 p. Itr.

Kersen brandewijn 6,95 p. Itr.

Abrikozen brandewijn 6,95 p. Itr.

Frambozen brandewijn 6,95 p. Itr.

FRANSE LIKEUREN, alle merken,
o.a.:

Dom van 24,75 voor 18,50
Cointreau van 23,50 voor 17,25
Grand Marnier Jaune

van 21,45 voor 16,00
Mocca advocaat 4,45
Aardbeien advocaat 4,45
Cognac advocaat 4,65

WIJNHANDEL

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Wij bezorgen thuis.



Doorloper

PUZZEL NO. 76

1



In Nockiriand gebctttld m« Uuumnlog vu ds rcdithobbtnJe op do gtdiponMnla luui<!elim«fk«n „Coca-Colf u ,\Cokii" ,wolka Mat hotzolldo proault unduldta.

grootste
flesCoke

ter
wereld

!

Coca-Colanu in reuze fles van een hele liter f
met handige schroefdop! #

Prijs

Coca-Cola in de
nieuwe literfles heeft
een hermetisch slui-

tende schroefdop: draai -

open . . . draai - dicht! Handi««.

Dop d'r op en de 100% smaak
van een volle liter Coca-CoLi
blijft volledig bewaard. Spran-
kelend tot en met het laatste

gulle glas.

Coke in de reuze literfles, £?
da's dubbel voordelig ... *
Vandaag nog in huis halm ! ^^

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
levert

ZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
FLAGSTONES
PADTEGELS
GRINTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4996

elektrotechnisch
installatiebedrijf

van der pol
BLOEMENDSilLSEWEG 2Z5

TELEFOON 023-6 014 2

OVERVEEN

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

VAMOR-RIJSCHOOL
P. C. Laarman
NIC. v.d. LAANSTRAAT 5 rood

HAARLEM — TEL. (023) 13434

Voor al uw rijbewijzen

CLLÓOn cjcinco.

'. daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492
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2aticktaod$> Tlaa$> (Bad) boek

Beste mensen, dit is de tweede keer dat
ik de gelegenheid krijg om voor het
eigenlijke badseizoen iets in de krant te
schrijven. Maar er is dan nu ook alle re-
den voor, want wat mij betreft zou je Pa-
sen 1969 gerust als de opening van het
zomerseizoen mogen beschouwen! Ik ge-
loof dat we ver moeten teruggaan om ons
zo'n Paasweer te herinneren. In ieder ge-
val hebben wij 't de laatste jaren dikwijls
met Pinksteren niet zo gehad.
Laat ik meteen de nieuwsgierigen onder

u maar gerust stellen: ,Ja hoor, met deze
Paasdagen mag 't de hele zomer verder
regenen, want we zijn lekker binnen ge-
lopen! Nou ja, dat is natuurlijk flauwe-
kul, maar u wilt 't toch horen?'

't Zag er zaterdag al naar uit dat we
bijzondere dagen gingen beleven. Een
rotsvast hogedrukgebied op een plek waar
't goed voor ons was, een misschien wat
al te stevig oostenwindje en een wolken-
loze hemel, waarin de zon vrij- en breed-
uit te schijnen stond. Voor de conservatie-
ve bruin-willen-worders -dus weertje om .te

smullen.
Jans en ik waren dan ook vroeg bij de

hand op eerste Paasdag. En dat was no-
dig, want het bleek al spoedig dat er
massa's zonaanbidders toch een beetje
wantrouwig stonden tégenover deze merk-
waardige weersontwikkeling en dat ze
dachten: wij komen vroeg naar de bad-
plaats om te genieten voor zo lang als 't

duurt! Goed, we waren er dus en voor
twaalf uur waren de zonneterrassen
(achter het glas, zoals dat heet) tjokvol.

Er werd driftig zonnebrandolie gehan-
teerd, want met dit soort weer ben je

gauwer het (Paas)haasje dan je denkt!
Op het strand zelf werd het wel gezellig,

maar daar bleven de meeste gasten toch
wel een beetje bedekt. De zon scheen er
wel, maar om helemaal eerlijk te zijn: de
landwind was niet prettig. En het stoof
natuurlijk een beetje. Ze hebben me wel
eens gevraagd of daar geen afdoend mid-
del op is. Ja, dat is er, maar of het in de
smaak valt, betwijfel ik sterk. Kijk eens,

je kan het strandgedeelte dat je is toe-

gewezen verdelen in vier of vijf vakken
met metershoge houten schotten, zodat de
mensen als 't ware in een pijpela of scha-
penhok liggen. Praktisch ontvangen ze
dan geen wind, maar, beste mensen, dat
wordt beslist een ongezellige boel.

Misschien zouden de zaken beter in het
oog kunnen worden gehouden, dat is waar.
Je krijgt dan mededelingen van: 'Graag
drie koffie, éér. pils en twee yoghurt met
limonade in vak 5'. En: 'O, Stoeleman, in

vak 3 is een geweldige vechtpartij!' En
tegen Jans zeg ik: 'Vak 2 is mudvol, maar
nummer 4 loopt niet!'. Maar als de over-

grote meerderheid van mijn gasten er

voor is, dan ben ik als democratisch
stoeleman bereid een proef te nemen.
Alleen ben ik bang dat ik er m'n bedrijf

mee naar de Filistijnen help.

Die eerste Paasdag werd toch alles bij-

elkaar genomen, een groot sukses. Wij
hebben tenminste niet te klagen gehad en
als ik zo de berichten uit het dorp hoorde,

deed de middenstand dat evenmin. De
gasten hebben zich die eerste dag naar 't

schijnt nogal tegoed gedaan aan lekker
en min of meer door BTW belast duur
eten! Kip aan het spit, uitgebreide dag-
schotels en coteletten, enz. De tweede dag

waren de centen zeker grotendeels op,

want toen ondernamen ze indrukwekken-
de aanvallen op de populaire snuisterijen
uit de Horeca-sector. Maar die mogen er

zijn hoor! Een patatje met een warm
worstje of een warme bal gehakt is niet

te versmaden voor wie de zilte zeelucht
een dag lang heeft opgesnoven.

Nou, op de tweede dag brak de hel ge-
loof ik los. Ze kwamen opzetten alsof het
een snikhete topdag in juli was! Jans had
de avond te voren al wat reserve perso-
neel opgetrommeld en als we achteraf de
zaak bekijken, hadden we er nog best drie
of vier bij kunnen hebben. Want je komt
echt handen te kort op zo'n dag. Er is

doorlopend werk op alle fronten: serveren
met zn vieren, stoelenkaarten 'verkopen',
iemand voor algemeen toezicht, gezeul
met stoelen, inlichtingen geven in het
Frans, Duits, Limburgs en Engels, probe-
ren verloren kinderen bij papa of mama
terug te bezorgen, toespraken houden te-

gen opdringerige jongelui, die een soort
happening in de tent wilden houden, maar
waar ik echt geen zin in had, vaat was-
sen (de hele dag door, want je hebt ser-

vies- en glaswerk te kort hoor!) en oplet-
ten of men je spullen niet meeneemt naar
huis, want 'souvenirjagers' zijn blijkbaar
dol op goedkope glazen en lepeltjes!

Enfin, u begrijpt het wel, je hoofd loopt
om. En dan zat je nog maar in begin
april. Ik. weet niet of het op het strand
slaat, maar volgens de kranten, die ik las,

is het bezoek aan de gerenommeerde ver-

maaksbedrijven in ons land minder tal-

rijk geweest dan verleden jaar Pasen.
Een paar voorbeelden:

Keukenhof, verleden jaar 160.000, nu
50.000! (Maar nu stond de zaak niet in

bloei en dat scheelt natuurlijk. De Sche-
veningse pier, verleden jaar 50.000, nu
35.000. (Beide cijfers vind ik niet indruk-
wekkend en zeker geen bewijs, dat wij op
zo'n ding hier zitten te wachten) De Ef-
teling, verleden jaar 45.000, nu 32.500. Ik
moet u zeggen dat ik die tellerij altijd erg
knap vind. Tot op de honderdtallen weten
ze 't precies te vertellen. Die lui moeten
wel een hele staf in dienst hebben, want
als je op je dooie eentje moet turven,
word je natuurlijk knettergek. Ze weten
bijvoorbeeld ook te melden dat er dit jaar
530.000 buitenlanders in het Paasweek-
einde 'ons land hebben bezocht. En dat wa-
ren er in 1968 600.000. • Jawel,- beste lees-'

krant-abonnees, één heel groot verschil
van maar liefst 70.000! Wij hier aan zee
hadden het niet zo gauw in de gaten.
De Spoorwegen hebben met Pasen 15

(vijftien) extra treinen naar Zandvoort
laten rijden. Voor een aprils weekeinde
heel respectabel hoor!

Bij de aan- en afvoer van het wegver-
keer had de politie het Paasweekeinde de
handen meer dan vol. Om alles zo vlot en
soepel mogelijk te laten verlopen waren
de agenten soms tot diep in de avond in

touw. Toen zij afzwaaiden hadden zij er
vele uren olie- en benzinedampen opzitten.

Ik zal het nauwelijks behoeven te ver-
tellen, maar u begrijpt dat deze dagen
ook voor ons een soort vuur-
proef waren. Meestal zijn dat de Pinkster-
dagen, maar de hele natuur was deze
keer erg op de hand van de vroege
enthousiastelingen! Ook zo iets geks: In
ons land was het met Pasen (zeker de

Tweede Paasdag) warmer dan in Spanje
en Italië! Hier en daar een verschil van
10 tot 12 graden. En dit vond ik leuk: In
een krant stond na Pasen dat het weer
nog wel een poosje zo zou blijven. Nou,
dat was dan ook zo, maar nu u deze
krant leest, is 't waarschijnlijk een stukje
minder dan Paasmaandag. Maar in die

krant stond: 'Op Mallorca, aan de Costa
Brava en in Zuid-Frankrijk viel op twee-
de Paasdag stromende regen'. En nu
komt het: 'Er zijn geen aanwijzingen dat
deze regen naar ons land komt'. Ja, dank
je de koekoek! Regen die eenmaal in die

contreien is gevallen, komt heus niet zo
gauw naar hier afzakken, of er moet een
krankzinnige speling der natuur in het
spel zijn.

.

De eerste dag waren er verschillende
stoere lieden te water gegaan. Maar die

kwamen van de 'kouwe kermis' thuis,

want de zee is echt nog niet zo heel erg
lekker in dit jaargetijde hoor en als je dan
die oostenwind langs je natte bast krijgt,

weet je helemaal niet meer waar je 't zoe-
ken moet. Paasmaandag was de wind? mis-
schien iets minder straf en degenen, die

toen hun nieuwe badpak probeerden, had-
den 't wat beter dan hun voorgangers van
de eerste dag. Ze kwamen tenminste (we-
liswaar handenwringend) in de tent ver-
tellen: 'LUllèkker wwwatertje hoor, geeft
u me een goeie hete kkkoffie!' Diezelfden
gingen die dag niet meer in het lekkere'
watertje. En Jans heeft viermaal opnieuw
koffie moeten zetten.

Wat ik gevreesd had, is uitgekomen.
Met die uitdrogende wind en zoveel men-
sen op de been in het duin. Toch is het
achteraf nog meegevallen.
Eerste Paasdag driemaal brandalarm.

Om half drie langs het rijwielpad naar
Noordwijk, 1000 m2 zwart geblakerd.

's Avonds om half acht nog eens ter hoog-
te van Bad Riche, in , het zgn. 'Vlierten-
bos'. Maar dat was gelukkig gauw ge-
beurd. 'Maar' 100 m2. Om de dag te be-
sluiten: om negen uur in de avond loos
alarm!
De tweede dag .waren er weer eens

races op het circuit, met de nodige tram-
melant. Bijna een handgemeen tussen een
boze Brit (die met een halve carrosserie
reed) en de baancommissarissen en toen
nog eens twee wagens op elkaar, waarvan
er een 'total loss' kwam. De ander werd
gediskwalificeerd omdat-ie geen reserve-
wiel had. Wat gek eigenlijk, hè? Als je

dat ding nou niet nodig denkt te hebben.

Wat bedenkelijker is
;
was het feit dat

er op het binnenterrein een brandje uit-

brak, dat weliswaar gauw door toeschou-
wers onder de knie werd gebracht, maar
't had natuurlijk veel erger kunnen zijn.

Als we dat er bij gaan krijgen. Niet al-

leen dat stomme gerace in onze duinen,
maar ten overvloede ook nog eens gooche-
merds, die zo hoog nodig onvoorzichtig
met vuur moeten gaan doen.

Nou beste mensen, qat was 't dan. Al
bij al een goeie Pasen 'voor de badplaats,
't Is geloof ik niet de bedoeling dat ik
nou weer wekelijks m'n Badboek ga ver-
zorgen. De eerstvolgende keer zal waar-
schijnlijk wel met Pinksteren zijn.

Maar dat soort dingen laat ik maar aan
mijnheer de. redakteur over. Groetjes!

STOELEMAN

P.S. Ik hoor dat de dolfijnen in de cata-
comben van Bouwes-Palace druk in trai-

ning zijn. Vandaar dat de officiële opening
van het Dolfinarium nog even op zich laat
wachten. TT kent dat wel: conditietraining,
mentale training en daarenboven nog ge-
woon dolfijn blijven.

MAANDAG START VERKOOP
ZOMERPOSTZEGELS
Dinsdag 15 april a.s. start de jaarlijkse

verkoop van Zomerpostzegels die te.m.
1 juni zal duren. Het doel van de aktie

is algemeen bekend: door Zomerpostzegels
te kopen steunt men het werk dat ver-

richt wordt op het gebied van de volksge-

zondheid, het maatschappelijk werk en de
culturele zorg. Dit jaar wordt de verkoop-
aktie gehouden onder het motto 'Meer le-

vensvreugde door Zomerzegels". De uit-

voering van de zegelverkoop is in_handen
gelegd van de plaatselijke comité's voor
de Zomerzegels. In Zandvoort zullen de
leden van genoemd comité de zegels te

koop aanbieden in een speciaal voor dit

doel ingerichte 'stand in de hal van het

postkantoor aan de Louis Davidsstraat.

Voor de Zomerzegels 1969 werden af-

beeldingen gekozen van eigentijdse neder-

landse woonhuizen en gebouwen. Zij wer-
den ontworpen door Rein Drayer. Door de
PTT worden de zegels met de volgende
toeslagen — de toeslagen zijn bestemd
voor het hulpwerk — uitgegeven:' 12 + 8

cent; 15 + 10 cent; 20 -f- 10 cent;

25 + 10 cent en 45 + 20 cent.

MET BRANDWONDEN IN

ZIEKENHUIS OPGENOMEN
Zaterdagmorgen moest een 20-jarige va-
kantieganger uit West-Duitsland met ern-

stige brandwonden aan handen en gezicht
in een Haarlems ziekenhuis worden opge-
nomen. Het ongeval werd veroorzaakt
door een steekvlam uit een benzinebrander
waarop de jongeman koffie wilde zetten.

CONCERT VOOR
BEJAARDENSOCIëTEIT
Woensdag 16 april a.s. zal het muziek-

korps van het Leger des Heils, afd. Haar-

lem-Centrum, een concert verzorgen voor

de leden van de bejaardensociëteit 'Voor

Anker'. Het concert vindt plaats in het

verenigingsgebouw 'De Krocht'. Aan de

uitvoering zal het Zandvoortse bejaarden-

koor o.l.v. mevr. Hessen-Heck vocale me-

dewerking verlenen.

EMM GELDPRIJZEN VOOR DE
BEST VERZORGDE
VOORTUINEN
Voor de best verzorgde voortuinen van de
woningen van de woningbouwvereniging
'Eendracht Maakt Macht' aan de Tolweg,
Piet Leffertsstraat, zr. Dina Bronders-
straat, Willem Draijerstraat en Matthijs
Molenaarstraat stelt Het EMM-bestuur
het a.s. zomerseizoen een aantal geldprij-
zen, variërend van ƒ 100,- tot ƒ 25,- be-
schikbaar. Met dit competitie-experiment
wil de woningbouwvereniging de verzor-
ging en verfraaiing van de tuinen stimu-
leren.

Een uit deskundigen samengestelde ju-

ry zal een puntenwaardering geven waar-
bij zal worden gelet op de algehele ver-
zorging, zoals snoeien van struiken, afste-

ken van kanten, alsmede onderhoud van
gazons, verhardingen, etc. De uitslag zal

in de loop van september a.s. worden be-
kend gemaakt. De hoektuinen van de wo-
ningen aan de dr. C. A. Gerkestraat, wel-
ke door de gemeente worden onderhouden,
vallen uiteraard buiten de competitie.

Matig voetbal op Paasmaandag
Zandvoortm. kon WSV '30 niet de baas

Zandvoortmeeuwen heeft het in de wedstrijd tegen WSV '30 — samen
met DEM en Purmersteijn het staartje van de competitie — niet verder

kunnen brengen dan een 1— 1 gelijk spel.

De weergoden waren afgelopen maandag op hun paasbest, maar on-

danks de gunstige klimatologische omstandigheden was de publieke be-

langstelling voor de verrichtingen van de voetballers gering.

Slechts een paar honderd toeschouwers woonden de wedstrijd, die ge-

speeld werd op het terrein van de geel-blauwen aan de Vondellaan, bij.

De wegblijvers — aan de seizoenarbeid? — hebben niet veel gemist.

Er werd maandag matig, heel matig, ge
speeld door de thuisclub en de bezoekers
uit Wormerveer. De gasten zetten niet,

zoals mocht worden verwacht, alles op
alles om aan het gevaar van degradatie
te ontkomen, maar zochten hun heil voor-

namelijk in defensief spel. Zandvoortm,
vooral in de beginfase van de ontmoeting
vrijwel alleenheerser op het middenveld,
zag evenwel geen kans dit voordeel uit te

buiten. Niet alleen de verdediging van de
gasten bleek een probleem voor de kust
bewoners, ook in de eigen gelederen had-
den zij met een moeilijkheid te kampen
— op beslissende momenten miste Zand-
voortmeeuwen de schutters om het leer in

het doel te jagen. Er gingen verscheide-

nen scoringskansen de mist in door ver-

keerd gerichte schoten, die hoog over de

WSV-doellat gingen of ver naast de palen

buiten het veld rolden.

Bleven de talloze aanvallen van Zand-
voortmeeuwen zonder enig tastbaar resul-

taat, een der schaarse uitvallen van de

gasten werd wèl met sukses bekroond.

.den overtreding leverde de bezoekers een
vrije schop — een meter van het straf-

schopgebied — op. WSV-aanvoerder Kor-

ver schoot haarzuiver door het slordig op-

gestelde muurtje van ZVM-verdedigers en

de bal verdween achter keeper Molenaar
in het doel, —1. De keeper kan niets

worden verweten, de ' achterhoede, die te

nonchalant reageerde, had het volkomen
verknoeid.
Een minuut voor het einde van de eer-

ste speelhelft leek de gelijkmaker voor 't

grijpen, toen Arend Stobbelaar alle verde-

digers van zich afschudde en regelrecht

op . de keeper afstormde. De supporters

die gereed stonden voor een sprong In dé

lucht moesten van hun gymnastiek afzien
— Arend Stobbelaar schoot naast het

doel.

Zeven minuten na de hervatting van de
wedstrijd kon de ZVM-aanhang toch van
van de grond voor een doelpunt.

De WSV-verdediging raakte in paniek
en trapte de bal radeloos heen en weer op
enkele meters van de doelman. Maarten
Koper zorgde voor . een voor Zandvoortm.
gelukkige ontknoping. Het leer verdween
tenslotte via ztfn voet tussen de goalpa-

len, 1—1.
De gelijkmaker bracht de voorhoede van

de bezoekers in beweging en Zandvoortm.
had niet langer het monopolie van de

aanval. De verdediging van de thuisclub,

die de zaak beter in de hand had dan ïn

het begin van de ontmoeting, gaf de aan-

valslinie van de gasten geen schijn van
kans om gevaarlijk te worden. De voor-

hoede van Zandvoortmeeuwen daarente-

gen liet het afweten en zakte af naar een

partijtje mini-aanvalssppel: steeds korter

AGENDA
voor de openbare vergadering van de

Zandvoortse gemeenteraad op dinsdag 15

april a.s. om 20.00 uur in het gemeente-
huis.

1. Notulen van de vergadering van 11

maart 1969.

2. Ingekomen stukken.

3. Benoemingen.

4. Aanleg van een pad langs de spoor-

baan tussen Kamerlingh Onnesstraat

en van Lennepweg.

5. Onbewoonbaarverklaring pand Bak-
kerstraat 6".

6. Verdaging vaststelling ontwerp-be-

stemmingsplan Noordbuurt.

7. Grondverkoop hoek Cel'siusstraat/

Reinwardtstraat.

8. Slotwijziging begroting Woningbedrijf
1968.

9. Verlening van een krediet voor de uit-

breiding van de Beatrixschool met 2

leslokalen.

10. Subsidie-verhoging Jeugdraad der

Ned. Herv. Kerk.

11. Aanschaf bestelwagen (Pick-up) voor

de dienst van publieke werken.

12. Vaststelling ontwerp-bestemmings-
plan 'Celsiusstraat 2'.

13. Vernieuwing riolering Van Lennep-

weg.

14. Wijziging van het plan voor het

nieuwe woonwagencentrum.

15. Voorstel tot wijziging van de I.Z.A.-

regeling voor Noord-Holland.

16. Modernisering van de bewegwijzering.

17. Pré-advies inzake een brief van C. H.

van Brero en J. J. Lavoo over de ter-

visielegging van en het houden van
een openbaar spreekuur over een be-

stemmingsplan.

18. Verkoop van grond aan W. Kelder.

19. Oversteekplaats en verkeerslichten in

Bentveld.

20. Nieuwe huurprijzen van gemeente-
grond.

21. Vaststelling grondprijzen in plan Cel-

ciusstraat 2.

22. Verbetering accommodatie hockey-

veld.

'23. Rondvraag.

en steeds minder om het lijf. Achterhoe-
de speler Sluyter probeerde er nog wat
vaart in te brengen, het zat er niet meer
in.

Enkele ogenblikken voor het einde on-
dernam WSV nog een paar verwoede po-
gingen het winnende doelpunt te scoren.
De inspanning van de bezoekers bleef

vruchteloos.

Hier volgen de resultaten van tweede
Paasdag in afdeling West, 2e klasse A:

Vitesse '22 19 11 5 3 27 36-21

H.F.C.



'Wet Risico' acht gemeente niet aansprakelijk

Woningbouwaffaire Corn. v.d. Werffstr.

a.s. dinsdag opnieuw in de raad

De kwestie rond de ten onrechte

door b. en w. aan gemeentesecreta-

ris W. M. B. Bosman afgegeven

bouwvergunning voor diens woon-

huis aan de Corn. v.d. Werffstraat

10 en de daarop gevolgde eis tot

schadevergoeding van de zich gedu-

peerd voelende buren van de heer

Bosman, de families Van Brero en

Lavoo, komt a.s. dinsdag opnieuw

aan de orde.

Het college heeft de raad ingelicht over

de inhoud van een brief die de verzeke-

ringsmaatschappij 'Wet-Risico' — de mij

die op verzoek van b. en w. de eis in be-

handeling had genomen — aan de heer

Van Brero heeft geschreven. In dit

schrijven bericht 'Wet Risico' niet tot in-

williging van de eis over te zullen gaan.

Volgens de verzekeringsmaatschappij
kan de eiser zich niet beroepen op de
Wederopbouwwet aangezien deze wet, be-

houdens enkele artikelen, op 1 augustus
196'5 vervallen is. Maar ook voor
deze datum was de Wederopbouwwet niet

van toepassing, aldus 'Wet-Risico', daar
het • hier geen wederopbouwplan betrof,

maar een normaal uitbreidingsplan, dat
berustte op de Woningwet.
De betwiste bouwvergunning is welis-

waar in strijd met de letter van de bouw-
voorschriften geeft 'Wet-Risico' toe, maar
zeker niet met de bedoeling van het uit-

breidingsplan, waarvan deze voorschriften
deel uitmaken, zodat in elk geval van be-

stuurlijke willekeur niet gesproken kan
worden en voor civiel-rechtelijke aanspra-
kelijkheid van de gemeente geen plaats
is. Naar het oordeel van de verzekerings-
maatschappij is de woning van de eiser

eveneens in strijd met de letter van de be-

bouwingsvoorschriften gebouwd, hoewel
het uitbreidingsplan tot zijn huidige vorm
is gewijzigd om de bouw van o.a. het door
de eiser zelf gebouwde en bewoonde per-

ceel mogelijk te maken.
Nog afgezien van de omstandigheden,

dat de gemeente geen onrechtmatige
daad kan worden verweten, betwist 'Wet-
Risico' bovendien dat er causaal verband
zou bestaan tussen de formele afwijking
van de bebouwingsvoorschriften en de door
eiser beweerde geleden schade. Immers,
zo vervolgt 'Wet-Risico', het had de heer
Bosman binnen de grenzen van de bebou-
wingsvoorschriften vrij gestaan op een
afstand van 6 meter van de perceelgrens
tot een hoogte van 6 meter te bouwen,
hetgeen hetzelfde effect op licht en uit-

zicht zou hebben gehad, als de thans ge-

stelde bebouwing.
'Wet-Risico' komt aan het slot van de

brief tot de konklusie dat de eis tot scha-
devergoeding ongegrond is en derhalve
niet kan worden ingewilligd.

In aansluiting op de brief van 'Wet Ri-

sico' aan de heer Van Brero delen b. en w.
de raad mee geen enkele aanleiding te

zien om hun afwijzend standpunt in deze
kwestie te wijzigen. Zij schrijven dat zij

tot hun spijt niet beter kunnen berichten

en dat zij er op vertrouwen hun standpunt
thans voldoende te hebben toegelicht.

D

Naar aanleiding van het afwijzend schrij-,

ven van 'Wet Risico' hebben de families

Van Brero en Lavoo zich andermaal met
een adres tot de gemeenteraad gewend.
In hun brief vragen zij de raad zijn stand-
punt t.a.v. de konklusie van 'Wet Risico'

kenbaar te willen maken. De families

schrijven nog altijd van mening te zijn,

dat wanneer de overheid fouten maakt,
het op de weg van diezelfde overheid ligt,

fouten te erkennen al dan niet gepaard
gaande met verontschuldigingen. Vervol-

gens verwachten zij van die overheid, dat
die alles zal doen om zoveel mogelijk fou-

ten te herstellen of de gevolgen zoveel mo-
gelijk te verzachten.

Zij doen een beroep op de raad hen mee
te delen of men in principe bereid is de
schade te vergoeden of niet. De families

schrijven dat de geledelijke gevolgen van
een schadeloosstelling een zaak is tussen

het gemeentebestuur en de verzekerings-
'maatschappij 'Wet Risico'.

SAMENSTELLING ZVM 1

In de voor a.s. zondag vastgestelde wed-
strijd Zandvoortmeeuwen-HFC verschijnt
eerstgenoemd team in de volgende samen-
stelling in het vold:

B. Molenaar, L. ,1. B. Sluijter, F. Kramer,
J. Paap, H. Kreuger, J. F. Paap, M. C.

Koper, J. Keur, Ar. Stobbelaar, A. Koster
en L. Nanai.
Reserves zijn: H. Bos, J. Koper en A.
Stobbelaar.

Zij veronderstellen dat het gemeentebe-
stuur over voldoende kennis, inzicht en
vakmanschap beschikt dit tot een goed
einde te brengen.

D

NASCHRIFT:

'Wet Risico' heeft zijn werk gedaan, 'Wet
Risico' kan gaan. Nadat b. en w. deze ver-

zekeringsmaatschappij hadden verzocht op

hun stoel te gaan zitten, nemen zij thans

zelf die plaats weer in met de lakonieke

mededeling 'geen aanleiding ie zien hun
standpunt in deze affaire te' wijzigen'.

Wat dit laatste betreft spreken b. en w.

zichzelf tegen. Zij hebben hun standpunt

in zoverre gewijzigd dat zij voor de eerste

keer in het openbaar verklaren, dat het

hun spijt niet met betere berichten te kun-
nen komen. Dat kan alleen maar betrek-

king hebben op een voor de betrokken

families gunstige wending in de kwestie.

De families sullen deze mededeling, nadat

zij door de gemeente meer dan kil zijn be-

handeld, waarschijnlijk niet zonder genoe-

gen vernemen.
Inmiddels is de toestand enigszins ge-

normaliseerd — de raad heeft thans weer
te maken met het college van b. en w. en

niet met een of andere particuliere maat-
schappij, die geen enkele publieke verant-

ivoordelijkheid draagt. De kwestie kan
weer worden behandeld waar zij thuis-

hoort. Niet bij de verzekeringsmaatschap-

pij en ook niet voor de civiele rechter, zo-

als 'Wet Risico' terecht concludeert, maar
in de gemeenteraad. Die zal hier een dui-

delijke uitspraak moeten doen. De betrok-

ken burgers hebben daar recht op.

WERK VOOR DE RECHERCHE
Tijdens de Paasdagen zijn in de badplaats
een groot aantal diefstallen gepleegd. Bij

de politie werd de ontvreemding aangege-
ven van sigaretten uit een sigarettenauto-
maat, diefstal van een handtas uit een op
de boulevard geparkeerd staande auto en
van in totaal zeven fietsen en bromfietsen,
die op diverse plaatsen in het dorp ston-
den geparkeerd.

199 WONINGEN IN AANBOUW
In de afgelopen maand steeg de woning-
bouwproduktie in Zandvoort met één wo-
ning, waardoor het aantal in aanbouw
zijnde woningen thans is gestegen tot 199.

Julianaschool won Paasvoetbaltournooi

Het elftal van de Julianaschool heeft af.'

gelopen dinsdag het paasvoetbaltournooi

1969, waaraan acht Zandvoortse l.o. scho-

len deelnamen, gewonnen. Genoemde
school behaalde het kampioenschap na
een bijzonder enerverende beslissingswed-

strijd met de Wilhelminasehool — de ti-

telhouder van vorig jaar en ook nu weer
favoriet voor de wisselbeker. De wedstrijd,

die lange tijd doelpuntloos bleef, leverde

kort voor het eindsignaal van de scheids-

rechter de winnende goal voor de Juliana-

school op.
Eerder op de laatste speelochtend was

de Julianaschool er in geslaagd de grote

kanshebber voor de titel met 1— te ver-

slaan. Door deze overwinning kwam de
Julianaschool naast de Wilhelminasehool
aan de tournooitop met nog één wedstrijd
in het verschiet. De julianaschool ver-

sloeg de Hannie Schaftschool met 3— en
met dezelfde cijfers bezorgde de Wilhel-
minasehool de Beatrixschool de neder-
laag.

Door deze uitslag moesten de twee
hoogst geklasseerde ploegen tegen elkaar
in het strijdperk om uit te maken wie de
titel voor 1969 toekwam. Zoals gezegd
trad de Julianaschool als overwinnaar te

voorschijn. Eigenlijk geheel tegen de ver-
wachting in, want deze school was op de
eerste tournooidag matig gestart. Op de
tweede tournooidag ging het veel beter en
tijdens de finales groeide het elftal naar
een uitstekende vorm. Een vorm, die zelfs

het geduchte team van de Wilhelmina-
sehool te machtig was. Veel krachtsver-
schil tussen de winnaar en de nummers
twee erf drie — resp. de Wilhelminasehool
en de Albert Plesmanschool — was er
overigens niet, hetgeen wel blijkt uit de
in nevenstaande kolom gepubliceerde eind-
stand. De jeugdige voetballers, orga-
nisatoren en toeschouwers mogen op
spannende en door fraai weer begunstig-
de tournooidagen terugzien. Er werd door
de scholieren sportief gestreden en de sfeer
was ook voor en na de wedstrijden bij-

zonder goed. Opvallend is de groei van de
techniek onder de jonge spelers, met
name wat het samenspel betreft. De tijden

van het eenzame voetballertje, dat als een-

manusje voor alles fungeerde, lijken voor-
goed voorbij. Een ontwikkeling, die de
moeite waard is om te worden gesigna-
leerd.

Na afloop van de wedstrijden vond de
prijsuitreiking plaats door de secretaris

van de schoolvoetbalcommissie, de heer H.
van Leenders. Maar voor hij de wiselbeker
aan de winnaars van het tuornooi over-
handigde, richtte hij een dankwoord aan
het adres van alle volwassenen die een
werkzaam aandeel hadden in het welsla-

gen van de tournooi-organisatie. Daarna
kregen de scholieren van de Julianaschool
hun trofee.

,U en ik hebben geen ruggespraak meer

over na het Paasweekeinde'

Zandvoortse Hockeyclub „Z.H.C.

Programma zondag 13 april:

Dames senioren:
Zandvoort 1—Togo 1



FAMILIEBERICHTEN

Met grote droefheid geven wij u
kennis van het plotseling overlijden

van onze lieve man, vader, behuwd-
en grootvader

DIRK SCHAAP
in de leeftijd van 6ff jaar.

M. C. Schaap-van der Mije
J. Schaap
J. P. Schaap-Kooien
W. Schaap
N. Schaap-Langedijk
M. C. Kleefman-Schaap
J. H. Kleefman
W. I. A. Binnekade-Schaap
G. Binnekade
en kleinkinderen

Amsterdam, 8 april 1969
Waverstraat 58-1

De overledene is opgebaard in een
der rouwkamers van Gebr. de Haan,
Frans Halsstraat 6 (bij de Stadhou-
derskade), alwaar geen bezoek.

De teraardebestelling heeft heden-
morgen plaats gehad op de Nieuwe
Oosterbegraafplaats, Kruislaan te

Amsterdam.

Tot onze diepe droefheid overleed
nog vrij onverwacht mijn innig ge-
liefde vrouw, onze lieve, zeer zorg-
zame moeder en oma, onze lieve

zuster, schoonzuster en tante

Margretha Christina Terol
geboren Zandvoort

op de leeftijd van 67 jaar.

Zandvoort: H. Terol
Haarlem: I. Kuyper-Terol

W. R. Kuyper
Pim en Marianne
en verdere familie

Zandvoort, 8 april 1969
Marisstraat 26

De overledene ligt opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11 te Zand-
voort. Bezoekuren aldaar 's middags
van 3-4 uur en 's avonds van 7.30-8

uur.

De teraardebestelling zal plaats
hebben zaterdag 12 april a.s., 11.30
uur, op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort. Vertrek van huis ca.

11.10 uur.

Geheel onverwacht nam God tot

Zich onze innig geliefde Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder

GRIETJE TOEN-TAEKEMA
op de leeftijd van 73 jaar.

Steenvnjk:

Santpoort:

M. P. Toen
A. C. Toen-Becker
P. Toen
J. W. Toen-Pouwer
en kleinkinderen

Bentveld, 10 april 1969
Groot-Bentveld 4

Correspondentie-adres

:

Kerkerinklaan 46, Santpoort

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben maandag 14 april a.s. te 2.30 u.

n.m. op de Algemene 'Begraafplaats
te Zandvoort.

Vertrek van het woonhuis ± 2 uur.

Heden is onverwacht van ons heen-
gegaan, mijn geliefde vrouw, onze
lieve pleegmoeder, schoonzuster en
tante

Josina Cornelia

Kapper-van Diepenbeek
op de leeftijd van 86 ^aar.

Uit aller naam:
M. KAPPER

Zandvoort, 9 april 1969
Herman Heyermansweg 93

De overledene is opgebaard in „Het
Huis in de Duinen" te Zandvoort.

De crematie zal plaatsvinden maan-
dag 14 april in het Crematorium te

Velsen, na aankomst van trein 13.34

uur, halte Westerveld.
Vertrek van „Het Huis in de Dui-
nen" omstreeks 12.40 uur.

Thuis geen bezoek

Oranje Vereniging
Zandvoort

Het bestuur zoekt medewerkers (sters)

voor de te houden aktiviteiten op Konin-

ginnedag. Speciaal die mensen, die in

voorgaande jaren hun medewerking gaven,

verwachten wij nu ook.

Wij nodigen u uit voor een korte instruc-

tie-avond, te houden in het wijkgebouw

van de Ned. Herv. kerk aan de Linnaeus-

straat op woensdag 16 april, aanv. 20 uur.

VOETGANGERSACTIE

lïnks-rechts-
lïnks gekeken
oversteken!

HéLèNE NOOY
en

JACQUES PLOOT
hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de kerkelijke inzegening zal plaatsvinden op dinsdag
22 april a.s. om 1 uur in de kerk van „Onze lieve Heer op solder", Oudezijds Voor-
burgwal te Amsterdam.

Receptie van 17-18 uur in het Apollohotel te Amsterdam.

Zandvoort, Thorbeckestraat/Kerkstraat
Amsterdam, Linnaeusparkweg 112

Toekomstig adres: Lisztstraat 56, Delft.

u lK
WONINGRUIL:
Aangeb.: 4-KAM.-PLAT
te Leiden, met cv. en lift,

voor woonruimte te Zand-
voort, minst. 4 kamers.
Telefoon 3270.

Gevr.: vrije PARTERRE
of FLAT voor 2 pers. voor
de mnd. juni en juli. Br.
ond. nr. 2801 bur. Zandv.
Courant.

Gevr.: z.g.a.n. 2 pers. OP-
KLAPBED en 2 één-pers.
OPKLAPBEDDEN. Br. nr.

2802 bur. Zandv. Crt.

WEGGELOPEN:
zwarte poes, vlekje op kin
en borst, wit achterpootje
en 4 witte voetjes, 7 mnd.
oud. Teg. bel. terug te be-

zorgen Burg. v. Fenema-
plein 19/13 of tel. 5266.

Hulpverkoopster gevr.

voor de avond- en zondag-
verkoop. Tel. 02507-3397.

Modehuis Piller
Kerkstraat 4.

JONGE MAN
Enthousiaste jongen gevr.

ter opl. reklamevak. Veel
reizen door Nederland.
Aanv.-salaris ƒ 75,- netto

per week. Br. postbus S2

ui telefonisch no. 5615,

Zandvoort.

Gevr.: flinke HULP in de
huish. in gezin m. schoolg.

kinderen, werkt, n.o.e.t.k.

Mw. Kooijman, Brederode-
straat 10, telefoon 3242.

Gevr. voor de zaterdagen:
flinke JONGEMAN, die in

de garage kan helpen.

Garage Kooijman, Brede-
rodestraat 6-10.

WEBER'S
SCHOONMAAKBEDRIJF

vraagt een SCHOON-
MAAKSTER en mnl.

HULP 's avonds na 5 uur.

Boerlagestr. 2, tel. 4090.

Te -

' koop: prima Jaarsma
HAARD plus betonnen
KOLENHOK, inh. 10 mud.
Samen ƒ 100,-. Vos, Kost-
verlorenstr. 49, tel. 4492.

Aangeboden: 2-pits elektr,

KOOKPLAAT, z.g.a.n.,

ƒ 35,-. Tel. 2086. v. Speijk-

straat 19 hs.

Hotel Esplanade vraagt
zelfst. werkende KOK;
personen v. afwaskeuk.;
knecht alg. dienst en kin-
dermeisje, halve dagen.
Telefoon 2073.

Flinke HULP gevr. voor
de bediening. Strandpavil-
joen 14.

Flinke huish. HULP gevr.
Meulman, Haarl.straat 74,

telefoon 5007.

Te koop: E.E.G. MOBY-
LETTE (gedemonteerd),
ƒ 45,-. Tel. 4553. Burgem.
Engelbertsstraat 13.

STOELEMAN en HULP
in de keuken gevr. Strand-
tent lc.

JONGENSFIETS te koop,
ƒ 10,-. Brederodestraat 91.

Gem. te huur. voor perm.
ZIT-SLAAPK., badk. en
keuk. Br. ond. nr. 2803 bu-
reau Zandv. Courant.

3 KATJES, gratis af te

halen, liefst na 17 uur.
Brederodestraat 158.

Te koop: V.W., i.g.staat,

bouwj. 1958. Vraagprijs:
ƒ 400,-. Br. ond. nr. 2805
bur. Zandv. Courant.

Huish. HULP gevr. voor
4 ocht. p.w., ƒ 4,- per uur.
Telefoon 5621.

Te koop: WOONHUIS,
dicht bij zee, alleen v. in-

gezetenen. Inh.: parterre;
gr. suite m. serre, 2 kam.,
keuk.; bov.: 2 gr.- en 1 kl.

kam., w.c, badk., douche,
kinderkamer. Koopprijs:
ƒ 70.000,—. Tel. 2898.

Te koop: i.g.st. verk. Etna
KOLENCONVECTOR,
grijs, T.e.a.b. Wardenier,
Haarlemmerstraat 51.

Te koop: FIAT 1100, eind
'63. Te bevr.: Mr. Troel-
strastraat 24, tel. 4340.

VERLOREN:
1 BRIL in bruin etui. Van
Leeuwenhoekstr. 15, telef.

2582.

Mw. Hendriks, Boul. Pau-
lus Loot 57, tel 4219, zoekt
net MEISJE voor hele 'da-

gen of WERKSTER voor
enige dagen p.w. Aanm.:
na 17 uur. Prettige werk-
kring, goed salaris.

B.z.a.: flinke HULP, ma.,

wo. en vrijdag van 9-4 u.,

ƒ 4,- p.u. Br. ond. nr. 2804
bur. Zandv. Courant.

RADIO PEETERS vraagt
WERKSTER, 1 dag of 2

ocht. p.w. Passage 11, tel.

5458.

Te koop: WIEG en T.V.,

i.pr.st.; SIMCA 1000. '64,

(motor defect). Tel. 5613.

Flink

kamerwerkmeisje
gevraagd

HOTEL FABER, Kostver-
lorenstraat 15.

D.W.deBijllNachenius
oogarts

Afwezig

tot maandag 28 april

Andere oogartsen nemen
waar.

Dr. Zwerver
geen praktijk

tot 21 april
Waarn.:dr. Anderson, dr.

Drenth en dr. Flieringa.

PLANTAARDAPPELEN
uitsluitend goedgekeurde.
Alle soorten voorzien van
certificaat met plombe.

VAN DEURSEN,
AARDAPPELBEDRIJF

Ged. Oude Gracht 107,

Haarlem, tel. (023) 14245.

U kunt hat

toch niet

afschreeuwen . . .

wanneer U de goede hoe-

danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht

van het publiek wilt bren-

gen. Daarvoor staat de

Zandvoortse Courant te

uwer beschikking. Dit

nieuwsblad wordt door-

dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,

niet gelezen maar „ge-

speld" van a tot z.

In dié*sfeer' genieten ook

uw advertenties méér dan

gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.

Steek voor uw reclame-

plannen uw licht eens op

bij de

Zandvoortse Courant

Achterweg 1

Telefoon 2135

Aangeboden wegens plaatsgebrek
op maat gemaakt bed, 160x2.00 meter;
origin. DUNILOPPILLO polyeth. matr.,

ƒ 300,- (heeft gekost ƒ 750,-), 6 mnd. ge-

bruikt. Event. ruilen voor 2 z.g.a.n. opkl.

bedden. Tel. (020) 50396. Mevr. Van den
Broek, voor afspr. in Zandvoort, weekend.

ALBERT HEIJN
In ons filiaal Grote Krocht 9 te

Zandvoort hebben wij plaats voor

cassières
en

ieerling-cassières
De bedrijfsleider, de heer K. Kok,
vertelt u gaarne nadere bijzonder-

heden over deze functie.

ALBERT HEIJN
In ons filiaal Grote Krocht 9 te

Zandvoort hebben wij plaats voor

medewerkers

groenten
De bedrijfsleider, de heer K. Kok,
vertelt u gaarne nadere bijzonder-

heden over deze functie.

ALBERT HEIJN
In ons filiaal Grote Krocht 9 te

Zandvoort hebben wij plaats voor

inpaksters slagerij
De bedrijfsleider, de heer K. Kok,
vertelt u gaarne nadere bijzonder-

heden over deze functie.

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11

Zandvoort

Tel. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

ALBERT HEIJN
In ons filiaal Grote Krocht 9 te

Zandvoort hebben Wij plaats voor

verkopers

kruidenierswaren
die assisteren in winkel en maga-
zijn.

De bedrijfsleider, de heer K. Kok,
vertelt u gaarne nadere bijzonder-
heden over deze functie.

ALBERT HEIJN
In ons filiaal Grote Krocht 9 te
Zandvoort hebben wij plaats voor

gehuwde dames
voor hele en/of halve dagen.

De bedrijfsleider, de heer K. Kok,
vertelt u gaarne nadere bijzonder-
heden over deze functie.

Win een Bandrecorder,

Radio of Portable radio!
Kom tellen hoeveel bloemen op de etalaguramen van RADIO PEETERS zijn

geplakt.

U moet er het volgende voor doen:

Binnen een papier halen; daarop het aantal bloemen vermelden die U geteld
heeft en een slagzin. U moet echter voor tenminste ƒ 5,—• bij ons besteed heb-
ben. Bij meerdere winnaars is de slagzin doorslaggevend, die we naar believen
kunnen aanwenden. Uw oplossing moet vóór 15 mei binnen zijn.

RADIO PEETERS
PASSAGE 11 TELEFOON 5458

Dames- en herenmode
JACKY

GROTE KROCHT 23, ZANDVOORT ANEGANG 21, HAARLEM
heeft speciale aanbieding, oude prijzen, en wij betalen de b.t.w. voor U!
SPIJKERBROEKEN ƒ 12,95;

MINI-JURKJES met dezelfde PANTALONS ƒ 48,75

Grote sortering in BADSTOF SPORT- en DAMESTRUIEN v.a. ƒ 10,95.

JAPONNEN in voorraad, voor jong en oud!

Kom, kijk en overtuig U. Benl U in Haarlem, kom dan kijken naar onze da-
mes- en herenconfectie-afdeling.

PANTALONS, voor jong en oud. Grote sortering in moderne BONNETERIE.

naar de ringverwarming'show

in Zandvoort of in Hoofddorp

Ringverwarming demonstreert een complete c.v.-installatie in werking in een
showcaravan.

Standplaats ZANDVOORT: Parkeerterrein Zwarteveld bij het

busstation aan de Louis Davidsstraat.

Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april van

14.00-17.00 uur en van 19.00-22.00 uur.

Standplaats HOOFDDORP: Parkeerterrein Willem de Zwijger-

laan bij" winkelcentrum (Marktplein).

Donderdag 17 en vrijdag 18 april van 14.00-17.00 uur

en 19.00-22.00 uur; zaterdag 19 april van 13.00-18.00

uur.

• in deze showcaravan kunt u de unieke vierkante buis van Ringverwarming
bewonderen met de voordelen van voormontage in de fabriek: geen hak- eii

breekwerk meer bij de aanlegwan cv.;

• Ringverwarming-adviseurs kunnen u ter plaatse alle gewenste inlichtingen
verschaffen;

• ook over de soepele financieringsmogelijkheden van Ringverwarming.

Bent u niet in de gelegenheid om te komen, vul dan de c.v.-bon in, of kom
naar de Ringverwarming-showroom, Kennemerlaan 44, IJmuiden. Telefoon
02550-14643.

C.V.-B O N
Inzenden aan: Warmtecentrum, Kennemerlaan 44, IJMUIDEN, tel. 02550-14643.

Ik ben geïnteresseerd in Ringverwarming:

D wilt u mij de Ringverwarming-brochure sturen?

O kan één van uw Ringverwarming-adviseurs ons vrijblijvend bezoeken?

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Tel

ringverwarming
A SHV energiegroep

GEMEENTELIJK WATERLEIDINGBEDRIJF ZANDVOORT

SPOELEN BUIZENNET
Wegens het spoelen van het buizennet gedurende de periode

14 t/m 26 april a.s.
zal in de nachturen van 12 tot 4 uur

de waterdruk zeer gering zijn!
Men gelieve in deze periode 's nachts zo weinig mogelijk water te tappen, of

anders iets water in voorraad te nemen. De Direktie

t
FAMILIEDRUKWERK

GERTENBACHS DRUKKERIJ

Achterweg 1 Telef. 2135
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't Enige echt-Indische Restaurant

in geheel Kennemerland DJEMPOL Noordboulevard,

Telefoon 2044
nabij circuit Nasi- en Bami-schotels v.a. ƒ 5,

—

bezorgen wij ook aan huis! *

<=
VY[od& du ^aóóage 9

voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

Van Kessel

VOOR PIANO'S
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem. Tel. 21036.

KUNSTGEBITTEN
SPCEDREPARATIES

in 1 uur gereed

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)

15634 - Haarlem

VAN DENSEN'S
centrale verwarmingsbedrijf

fc AANLEG

•fr
OMBOUW

* ONDERHOUD

if. REPARATIE

•fc
CENTRALE VERWARMING

% AARDGAS-INSTALLATIES

* OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEP. 2972

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett • Volkswagens -

Opeis Kapitan - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

lO AUTO
RIJLESSEN
VOORVOORBH

50
* VERVOLG. EN LOSSE LESSEN:

f7.60 * fONKELNIEUWE V.W'U*

ZANDVOORT;
Oosterparkstr. 41, tel. 3660

DE GROOTSTE COMBINATIEV :

VAN AUTORIiSCHOOLHOUPERS
IN NEDERLAND

^DE CENTRALE

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over-
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 10117.

QUICK SERVICE
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Reparaties, poetsen en
wassen, ook op zaterdag.
Banden tot 30% korting.

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 15079.

WOON- en WINKEL-
HUIZEN te koop gevr.,

zowel leeg, als voor beleg-

ging, verkopers betalen
geen makelaarsprovisie.

N.V. Makelaardij 'VEMA\
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en telletteren van uw hond.

Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

SCHILDERSBEDRIJF
kan nu weer schilder-, wit-

en behangwerk aannemen.
Br. ond, nr. 2102 bureau
Zandv. Courant of telefoon

(023) 16310.

|lMwl«id ortcttald m( leHlwnmJnfl vin 6* ntfiUubbwitii op <* gtdAponnflM hiiKteluwkM „coct-CoU" ««eek»",*.!*» beidt beualltl» produU «uduldaa.

grootste
flesCoke

ter
wereld

!

Coca-Colanu inreuze fles van een hele liter
met handige senroefdop!V ^

Coca-Cola in de
nieuwe literfles heeft

een hermetisch slui-

tende schroefdop: draai

én . . . draai - dicht! Handig.
Dop d'r op en de 100% smaak
van een volle liter Coca-Cola
blijft volledig bewaard. Spran-
kelend tot en met het laatste

gulle glas.

Coke in de reuze literfles,

da's dubbel voordelig . .

.

Vandaag nog in huis halen *

TAPIJT-
TEGELS

Wij gaan door met 15%
korting op tapijttegels, an-
dere vloerbedekkingen, ma-
trassen, bedden, gordijnen,
enz., enz.

Vinkenstraat 30, tel. 5383.

Bel 5697
voor al uw onderhoud- en
reparatiewerk.

E. v.d. BERG
Burgem. Beeckmanstr. 38

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-
rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRIN
Ook voor vrachtwagens!
TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Zij is een van die ruim
850.000 eenzame Duitse
vrouwen. Vragend kijkt zij

U aan. Wie wil haar en
haar lotgenoten gelukkig
maken.
Geld maakt niet gelukkig-,
dus vermogend behoeft TJ
niet te zijn, wel een vlij-

tige, levenslustige en toch
huiselijke man.
Wie heeft mij nodig? Wie
mag ik mijn liefde schen-
ken. Wiens kinderen mag
ik verzorgen en vertroete-
len? Wanneer TJ met mij
of mijn lotgenoten kennis
wilt maken schrijft. U dan
eens en U ontvangt direkt
de afbeeldingen van 18
van ons waaruit Tj een
eerste keus kunt maken.
Alle verdere inlichtingen
over ons kunt U verkrij-
gen bij het Duits-Nederl.
Bemiddelingsbur. P. van
Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich, West-
Duitsland.

Schilders-

bedrijf

il. C. v. (fbty
Telefoon 2638

WILHELMINASCHOOL
Dr. C. A. Gerlcestraat 12

DINSDAG 15 APRIL organiseert de

Wilhelminaschool een avond voor die

ouders, die graag iets meer willen weten

over de 'Speel-leerklas' waarmee wij als

een van de eersten in Zandvoort zullen

starten.

Deze 'Speel-leerklas', speciaal voor de

eerste klas, staat o.l.v. mevrouw L. v. d.

Bogaart.

De heer J. van Vlcdder, docent paedago-

giek aan de Jan van Nassau kweekschool

te Utrecht, zal met behulp van dia's en

een film deze avond leiden.

U bent van harte welkom op DINSDAG
15 APRIL in ons gymnastieklokaal.

Aanvang 20 uur.

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

elektrotechnisch
installatiebedrijf

van der pol
BLOEMENDAALSEWEG 275

TELEFOON 023-6 0142
OVEKVEEN

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Opeis en V.W., all-risks

verzekerd.

Voor een oprecht geluid:

de Zandvoortse Courant

Ons blad wil:

• Aktueel nieuws geven
van velerlei aard;

• Zijn kritische en sti-

mulerende taak eerlijk

vervullen;

• Een tikje spot en hu-
mor niet vergeten.

Zandvoortse Courant

Achterweg 1 - TéleJ. 21SS

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 2 008 5

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde' instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

^oróe-ttizrle.

iiCLióon vcfcince.

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492



Tweede blad van de Zandvoortse Courant Vrijdag 11 april 1969

Opening van Raceseizoen
ging met veel brokken gepaard

Maandag, tweede Paasdag, werd het raceseizoen op het circuit van de

badplaats geopend met acht nationale wedstrijden voor renwagens van

diverse typen en klassen en één internationale race voor Formule Fords.

Vooral in de nationale klassen werden
door de rijders nogal wat brokken ge-

maakt. De wagens die van de baan doken
kwamen vrijwel zonder uitzondering in 't

duinzand terecht. Soms gebeurde dat met
zo'n hoge snelheid, dat er van de voertui-

gen niet veel meer over bleef dan wat ge-

kreukeld plaatwerk. Gelukkig liep nie-

mand letsel op. In enkele gevallen was
het echter op het kantje af — zoals in de
tweede ronde van de nationale race voor
open eenzitters. Nadat hij onder aan de
Hunzerug uit de bocht was geraakt vloog
de coureur Jan van Straaten met zijn wa-
gen dwars door een aantal strobalen.

Baanofficials en persfotografen konden
zich ternauwernood in veiligheid brengen.
Toen alle stofwolken, benzine- en olie-

dampen na zeven uur ononderbroken race-

geweld boven zee waren weggetrokken,
konden de volgende resultaten worden op-
getekend.

Uitslagen: (tenzij anders vermeld gingen
de wedstrijden over 10 ronden, 41,93 km):

Standaardioagens tot 850 cc: 1. Grootveld,
Fiat 850 Special, 24.17,3; 2. Knauer, Fiat
850 Special; Snelste ronde: Grootveld,

2.17,4; gem. 109.860 km/u.

850-1000 cc: 1. Hagman, Fiat 850 Coupé
22.27,2; gem. 112.054 km/u; 2. Klaarmond
Fiat 850 Coupé. Snelste ronde: Klaar-
mond 2.13,1, gem. 113.409 km/u.

1000-1150 cc: 1. Frankenhout, DAF 55,

23.08,5, gem. 108.713 km/u; 2. Dik, DAF
55. snelste ronde: Dik, 2.16,4, gem. 110.665
km per uur.

1150-1300 cc: 1. Jongejan, NSU 1200 TT,
22.11,8, gem. Ï13.341 km/u.; 2. Haleber,
Ford Escort. Snelste ronde: Kok met
NSU 1200 TT 2.10,8, gem. 115.403 km/u.

Vrije formule tot 1300 cc: 1. Hildebrand,
Broadspeed GTS, 19.59,9, gem. 125.799
km/.;2. Huisman, Morris Cooper. Snelste
ronde: Van Staalduinen, Honda, 1.45,7,

gem. 130.464 km/u.

Sportwagens tot 1100 cc: 1. Bogert, Fiat
Abarth, 13.57,3, gem. 126.073 km/u.; 2.

Nieuwenhuis, Lotus 23. Snelste ronde:
Bogert, 1.53,0, gem. 135.82 km/u.

Formule Vee: 1. Visser, Austro, 19.04,8,

gem. 131.855 km/u.; 2. Boom, eigenbouw.
Snelste ronde: Boom, 1.51,7, gem. 135.136
km per uur.

Eenzitters tot 1000 cc: 1. Van Boom, HVB
20.06,5, gem. 125.112 km/u.; 2. Schouwink,
Formule 850. Snelste ronde: Van Boom,
1.58,7, gem. 127.167 km/u.

Eenzitters boven 1000 cc: 1. Straus, Lotus
Formule Ford, 18.2,4, gem. 136.926 km/u.;
2. Vermeulen, Lotus Formule Ford. Snel-

ste ronde: Vermeulen, 1.46,6, gem. 141.602
-knijper uur. .-,-- •*...,„ ,.

1300-1600 cc: 1. Van den Bos, Havas,
21.24,2, gem. 117.542 km/u. Snelste ronde:
Dolk, 1.57,00, gem. 129.015 km/u.

Boven 1600 cc: 1. Calis, BMW, 19.59,00,

gem. 125.799 km/u.;' 2. Van Leersum,
BMW. Snelste ronde: Calis, 1.55,5, gem.
130.690 km per uur.

Toerwagens groep '5 tot 850 cc: 1. Swart,
Fiat Abarth, 19.32,7, gem. 128,7 km/u.; 2.

Brandsma, Fiat Abarth. Snelste ronde:
Swart in 1.54,9, gem. 131.373 km/u.

850-1000 cc: 1. Boshuis, Fiat Abarth,
19.11,5, gem. 131.078 km/u.; 2. Dijkstra,
Fiat Abarth. Snelste ronde: Dijkstra in

1.52,9, gem. 133.7 km/u.

1000-1SOO cc: 1. Van Zalinge, Alfa Romeo,
19.06,8, gem. 131.625 km/u.; 2. Oskamp,
Austin Cooper. Snelste ronde: Van Zalin-

ge, 1.52,9, gem. 133.7 km/u.

1300-1600 cc: 1. Lubin, Ford Escort,

18.41,5, gem. 134.594 km/u.; 2. Dudok van
Heel, Ford Lotus Cortina. Snelste ronde:
Lubin, 1.47,2, gem. 140.809 km/u.

1600-2500 cc: 1. Hezemans, Porsche 911,

17.36,7, gem. 142.861 km/u.; 2. Gijs van
Lennep, Porsche 911. Snelste ronde: He-
zemans, 1.43,7, gem. 145.562 km/u.

Internationale Formule Ford race over 15
ronden (63 km):

1. Tony Trimmer (GB), Titan, 2ff.03,5, ge-
middeld 144.849 km/u. 2. Bourgoignie,
(België), Lotus 61; 3. Hunt (GB), Mer-
lyn; 4. Morgan (GB) Merlyn; 5. Fox,
(GB) Tringett; 6. Wardle (GB) Tringett;

7. James (GB) U2; 8. Goodwin (GB) Mer-
lyn; 9. Patrick (GB) Merlyn; 10. Roberts
(GB) Hawk; 11. Liane Engeman (Ned.)
Merlyn. Snelste ronde: Fox, 1.41,8, gem.
148.278 km/u.

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek

Romans:

Arnold - Uittocht der 8000. 1968
Bosboom-Toussaint - Het huis Lauernesse.

1840
Braun - Want hij' voert mijn voeten uit

het net. 1968
Christie - De eindeloze nacht (det.) 1968
Dick - Een handvol duisternis. 1968
Zweig - Die Augen des, ewigen Bruders.
Galsworthy - The Forsyte Saga. (Begin

20e eeuw).
Gardner - The clue of the forgotten mur-

der. 1967
Léautaud - In memoriam. 196'5

Louvier - Les dialogues de la nuit blanche.

1967

Ontwikkelingslektuur

:

Het aanzien van 1968.

Administratieve automatisering. 1968
Artis, jaargangen 1966/'68.

Baan en loopbaan. 1968
Baruch - Zeg ja tegen de liefde. 1968"

Bok - Cybernetica. 1966
Catalogus tentoonstelling twee eeuwen

engelsche kunst. 1936
Fuehs - Spoorwegen in Nederland. 1968
Goren - Vereenvoudigd contractbridge.
Hermann - Die Zeitlupe. 1928
Jansen - Interessante transistorschakelir>

gen. 1968
Klaauw - Verkeersvliegtuigen. 1968
Kreuk - Noord-Italië van Venetië tot Ven-

timiglia.

Mens en melodie, jaargang 1968.

Moser - Zak-encyclopedie voor dammers.
1960

Pereira - Kenteringsjaren van de vrouw.
1968

Rijsberman - Wisselstroom. 1968
Spoerl - Zo zijn mensen in auto's. 1968
Vijftig jaar blindenbibliotheek. 1968
De waarheid die tot eeuwig leven leidt. '68

N.V. Emballage- en Houtconstructiebedrijf

„DE PHOENIX"
Halfweg

Onze fabriek aan de Haarlemmerstraatweg 73 heeft wegens uitbreiding van
het produktieprogramma in haar afdeling Houtbewerking en Plastics plaats

voor:

Arbeidskrachten

in de leeftijd van 15 t/m 45 jaar
die zowel in de zagerij, montage- en plasticafdeling te werk gesteld kunnen
worden.

,

De werkzaamheden worden verricht in de dag- en ploegendienst.

Naast goede sociale' voorzieningen, o.a. vrije bedrijfskleding, bedrijfspensioen-

fonds, vakantie-toeslag, reiskostenvergoeding en spaarloon, bieden wij een uit-

stekend loon. <
J

De N.Z.H.-bus vanuit Amsterdam, Haarlem en Zandvoort stopt voor ons be-

drijf. (Halte Vinkenbrug).

U kunt zich overdag aanmelden bij onze fabriek, of 's avonds van maandag
t/m donderdag tussen 7 en 9 u. bij de hr. Koper, Hobbemastraat 4, Zandvoort.

N.V. „DE P H O E N I X", HALFWEG — TEL. 02907-4341

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANT!

Goedkoop vakwerk
SCHILDERSBEDRIJF

n.v. P. RIJNIERSE
ZIJLWEG 13, OVERVEEN — TELEFOON 023

10961

15084

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 Glasverzekeringen

Daar ik mijn Snackbar-IJssalon „LIDO",
Haltestraat 24, heb overgedaan aan de
heer J. Westerkamp, zeg ik mijn cliënten
hartelijk dank voor het genoten vertrou-
wen en hoop ik dat U dit ook zult willen
schenken aan mijn opvolger.

H, J. LAMOREÉ
D

In aansluiting op bovenstaande van de
heer Lamoreé, beveel ik gaarne mijn
diensten bij U aan.

Prima kwaliteit in onze zaak, zij ons
devies! J. WESTERKAMP
Wij zijn vanaf heden ook weer 's avonds
en woensdags geopend!

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

J. HARTMAN
Tel. (023) 148S6

Haarlem

Het adres voor

een pony of paard

Zadels, tuigen

.

en wagens

KEUR^VEIÏF

Behang

Abonneert u
op de

Zandvoortse Courant

METALL

HANDELMY. N.V.
Kamerlingh Onnesstraat 19, tel. 3677

Voor ons magazijn, onderh. en schoon-,

houden zoeken wij iemand die voor halve

dagen iets te doen zoekt.

Bent U gepensionneerd en wilt U nog

bezig zijn, bel of schrijf ons dan eens.

Speciale

aanbiedingen
Alle bekende merken in prijs ver-
laagd, o.a.:

Martell cognac . . . van 22,75 voor 16,95
Hennessy cognac van 22,75 voor 16,95
Remy Martin ... van 25,75 voor 19,50

IMPORT WHISKY
Alle bekende merken in prijs ver-
laagd, o.a.:

Grant's van 21,75 voor 16,95
White Label van 21,50 voor 15,95
Canadian Club ... van 22,40 voor 16,95
Drambuie van 24,90 voor 19,50
Cutty Sark van 21,95 voor 15,95
White Horse van 21,75 voor 17,95
Black & White . . . van 21,75 voor 16,95
Johnny Walker .. van 21,75 voor 16,95
Haig van 20,85 voor 16,50
Gordon Gin van 17,95 voor 14,95
Bacardi van 20,35 voor 16,35

Sherry, 3 flessen 10,

—

LEGNER
Jenever 8,50 p. Iti

Oude jenever 8,95 p. ltr.

Vieux 8,95 p. ltr.

Brandewijn 8,95 p. ltr.

Citroen jenever 7,95p.ltr.
Citroen brandewijn 6,95 p. ltr.

Bessen jenever 6,95 p. ltr.

Kersen brandewijn 6,95 p. ltr.

Abrikozen brandewijn 6,95 p. ltr.

Frambozen brandewijn 6,95 p. ltr.

FRANSE LIKEUREN, alle merken,
o.a.:

Dom van 24,75 voor 18,50
Cointreau van 23,50 voor 17,25
Grand Marnier Jaune

van 21,45 voor 16,00

WIJNHANDEL

Van Beursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Wij bezorgen thuis.

Aandacht voor Details:

Tweka couture '69

Het zit soms in een klein
accentje. In een garnering
die verrast. Of in een stof
die nèt iets mooier valt.

Of in een afwerking waar
duidelijk de extra zorg uit
spreekt. Dit zijn details die
eigenlijk geen details meer
zijn. Ze maken dat confectie
Couture wordt. Tweka
Couture '69. Loopt u eens
bij ons binnen. Als u oog
voor details hebt zult u
hier zeker geen spijt van
hebben.

"Dalton"
38-48

f119,-

HALTE 40
Haltestraat 40

Telefoon 2087

Familie-
drukwerk
GERTENBACHS
DRUKKERIJ

Art. 75

Derbymolière van zwart
shrunkleer IC 95

Hetzelfde model in glad

bruin of zwart leer 17.95

Art. 40

Kloeke derbymolière van
bronskleurig, glad leer.

Perforatieversiering

voor- en

Nieuwe
voorjaarscollectie

voor moderne mannen
fijne betaalbare schoenen

Sportieve loafer van „ma-
honie" leer met antique
finish. Plateau voorblad
met siertong.

Art 11

Klassieke leren kransmo-
lière. Leren zool. Sierstik-

sel op voorblad hq nn

4500 filialen over de hele wereld

Art. 69

Zwart leren loafer met pla-

teau voorblad ma on
fcWü



DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181

G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091

T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

telefoon 5600.

J. P. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499

WIJKZUSTER:
Zaterdag 12 en zondag 13 april:

Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,

telefoon 4294.

APOTHEEK:
12—18 april:

Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71
Telefoon 3073.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon

(023) 11990.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 13 april:

Kerk:
10.30 uur: de eerw. heer J. H. Uyten-
bogaardt, cand. theol. te Amsterdam.

Wijkgebouw Noord:

10.30 uur: ds. J. de Jong van Zoeter-
meer.

Jeugdkapel:

De heer N. H. van Wijk.

NED. PROTESTANTENBOND
Aula 'Het Huis in de Duinen'

Zondag 13 april:

10.30 uur: ds. L. Doorn (n.h.) van Am-
sterdam.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15

Zondag 13 april:

10 uur: ds. H. W. Wierda van Haarlem-
Noord.
19 uur: ds. J. de Waard.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. Missen op zaterdag 19.30 uur.

Zondag: 9.30 en 11.30 uur.

In de week: iedere avond 19.30 uur;
dinsdags t.m. zaterdags om 9 uur.

Bijkerk-Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

Donderdag 19.30 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 3 uur samenkomst in

„Pniël", Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3
Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradösweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 13 april:

9.45 uur, (Hilv. 1), radiotoespraak door
prof. dr. W. van Woorn, onderwerp:
Samenwerking of tegenwerking.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044, 3045 PoKtte

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeente-secretarie

2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023)-42212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-servlce-dealer

2424 Autobedrijven ,Jtvnko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotél-Restaurant ,fionnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023)-65185 Singer Naaimachines, vert.
H. Houssart, rep. en demonstr. RHks-
straatweg 122, Haarlem

(023) -87487 Singer naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma
4519 Diamond Shop, fa. Barber <S Zn,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN T

TER WOLBEEK BELLENI
(023) -88277 Telefonisch Servicebureau en

Boodschappendienst, dag en nacht.
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1

Zojuist

ontvangen
Diverse jongens zwemshorts

2n meisjes badpakken

van 2 tot en met 14 jaar.

NOTTEN
HALTESTRAAT 59

Contantzegels Voorzorgzegels

U raakt niet uitgekeken
op de...

24e Internationale £
IMuishoufllteuvs
RAI Amsterdam e 11 t/m 20 april

Neem er een gezellig dagje van. Ga op de Huishoud-
beurs In Amsterdam het nieuwste van het nieuwste
bekijken. Alle grote fabrikanten geven daar hun
premières en het wemelt er van bijzondere attracties.
Ga erheen - u zult er genieten I

Het
grootste

evenement
van het Jaar: 400 stands
en honderden nieuwe
ideeën voor iedereen.

Naar
vakantieland

Op de Beurs ontvangt u
alle informatie en folders
over vakantietrips naar de
zanne-oorden.

kies
enkeur

Dat kunt u overal op de
Beurs doen. Het verplicht
u nergens tot kopen.

Keukens
en kamers
Nooit zag u zoveel ideale
droomkeukens en zoveel
sfeer-interieurs.

De nieuwste

mode
gepresenteerd door top-
mannequins van Lampa
Modehuis/Haags Mode-
huis. Ook ziet u de aller-

nieuwste brillen- en schoe-
nenmode.

.Presentatie

Europa Meubel
toont u uit 11 Europese
landen de meest uiteen-
lopende meubelstijlen.

Ziewat'n
variatie!

Expositie „Communicatie
Woning" - Huisvrouwen
als behangontwerpsters -
Wedstrijd vrijetijdsbeste-
ding • Nieuwe doe-het-
zelf-ideeën.

De creatieve

vrouw van 1969
In de stand van het Minis-
terie van Cultuur. Recrea-
tie en Maatschappelijk
werk ziet en hoort u alles
over creatief bezig zijn.

Dagelijks geopend van 10-5 uur en van 7-10.30 uur.

Zondags van 10-5 uur. Toegangsprijs /3.- (incl.

B.T.W.). Gereduceerde reisbiljetten verkrijgbaar bij

140NS-stations.

Grootste nieuwsmanifestatie van
het jaarvoor het gezin.

t In een handomdraai
legt u zelf zo'n prachtig,
warmkleurig tapijt

met Dessoforto tapijttegels
Het is zo makkelijk. Het wordt zo mooi. De tegels zijn

zelfklevend, zelfs op beton, makkelijk schoon te ma-
ken en slijtvast.

U kiest uit liefst 10 kleuren waarmee u prachtig kunl

combineren en variëren. De prijs? Slechts f 5.30 per
tegel van 50x50 cm lf 21 .20 per m2

].ClGSSO
verkrijgbaar Jb/f: ,—-

"

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15 — Telefoon 3346

Polyester

lichtgewicht

costuums

i
&JS6€%—f-

SPECIAALZAAK VOOR
HERENHDDEot HERENKLEDING

KERKSTH.20 • TSbSt36

'De consumenten boerderij'
Speciaalzaak voor eieren

Hoe is dat mogelijk?, zult U zeggen
Wel, het grootste plulmveebednjf uit de Haarlemmermeer (met 12.000 legkippen)
zorgt DAGELIJKS voor aanvoer van VERSE eieren, die GISTEREN zijn gelegd.
De eieren die overblijven gaan terug en worden aan U dus NIET MEER verkocht,

Deze korte aanvoerweg maakt het tevens mogelijk bij afname van ffO stuks 1 cent
en bij afname van 300 stuks zelfs 2 cent korting te geven. Steeds zijn 6 sorteringen
voorradig. Overigens willen we U ook na de Pasen nog laten profiteren van onze
speciale aanbiedingen:

250 gram PRIMA KOFFIE 1,29

4 pakjes PRIMA MARGARINE 89 cent

5 kilo PRIMA AARDAPPELEN 90 cent

en GRATIS SLEUTELHANGER I

VERSE BRAADKIP 4,— per kilo

EIEREN vanaf 10 et (10 centen) per stuk

Dit zijn z.g. CASH & CARRY PRIJZEN
voor KWALITEITSPRODUKTEN

Zoiets is alleen mogelijk bij:

De consumentenboerderij A. Visser
GROTE KROCHT 22 — t.o. ALBERT HEIJN — ZANDVOORT

RaPiatPr

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming*

De. a A- GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

Slagerij

BURGER
HALTESTRAAT 3

500 gram hamlappen ........... 3,98
500 gram fijne riblappen ........ 3,79
500 gram rosbief (mals) ......... 4,88
500 gram varkensfrikando ....... 4

4 PAKJES

MARGARINE

0,79
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ZANDYDORTSE CDURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG. GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Redaktie en adm.: Achterweg 1
Advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
Abonnementsprijs f 10,— per jaar;
per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

Losse exemplaren 20 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Postbus 23, telefoon 2135.

Zwaarste nederlaag in seizoen

Zandvoortmeeuwen roemloos ten onder

in wedstrijd tegen Kon. H.F.C.

Eergisteren heeft Zandvoortmeeuwen de tot nu toe zwaarste nederlaag

van dit seizoen geleden. Met 4— werden de kustbewoners in het

sportpark aan de Spanjaardslaan door het in alle opzichten superieure

team van Kon. H.F.C, verslagen. De vier voor Zandvoortmeeuwen fa-

tale doelpunten werden door de koploper van de competitie in de eerste

45 minuten van de match gescoord. Zandvoortmeeuwen kon daar niets

tegenover stellen. Kansen waren er wel, vooral in de eerste tien minuten

van de tweede helft, maar ze bleven ongebruikt.

Dat de geel-blauwen het tegen het tak-

tisch en technisch goed uitgebalanceerde
elftal van H.F.C. moeilijk zouden krijgen
werd wel verwacht, maar vrijwel niemand
had er op gerekend dat het Zandvoortm.
compleet boven het hoofd zou groeien. En
dat gebeurde.

In de eerste minuten van de ontmoeting
op de grasmat aan de Spanjaardslaan
zag het er nog niet gek uit voor de gas-

ten. Met de wind als compagnon brachten
zij de bal aan het rollen in de richting van
de H.P.C.-defensie. Het overwicht van
Zandvoortmeeuwen was echter van korte
duur. De bezoekers raakten, voor zij wer-
kelijk gevaarlijk konden worden, het leer

kwijt aan de gastheren. Deze begonnen
onmiddellijk de kracht van de ZVM-defen-
sie te heproeven.
De eerste krachtmeting werd in het

voordeel van de achterhoede beslist, maar
er verschenen zorgelijke rimpeltjes rond
de ogen van de supporters van de gasten.

Zou de defensie opgewassen blijven tegen
het bliksemsnelle en slagvaardige H.F.C.?
In de twintigste minuut van de wedstrijd

werd die vraag negatief beantwoord.
H.F.C.-linksbuiten Gerard Koenders, die

volkomen vrij stond, flitste zonder moeite
door de achterhoede en liet Molenaar geen
schijn van kans orde op zaken te stellen,

1—0.
De dam was gebroken en Zandvoortm.

raakte in paniek. Typerend voor de chao-

tische situatie in de Z VM -defensie was
dat men Koenders enkele minuten later

opnieuw ongehinderd zijn gang liet gaan.

Ook keeper Molenaar was zijn vertrouwen
Jcwijt en liet de op. het doel geschoten bal

uit zijn handen glippen, 2—0. In de 35e
minuut was het wederom de snelle en le-

nige linksbuiten die de defensie van de be-

zoekers voor een onoplosbare puzzel stel-

de, 3—0. De achterhoede was de schok
van het derde doelpunt nog maar nauwe-
lijks te boven, toen het vierde doelpunt
achter de veel geplaagde Molenaar in het

net verdween. Weer via de voet van de
produktieve en alom tegenwoordige Koen-
ders.

In de tweede helft verscheen keeper-

Molenaar niet meer onder de doellat, zijn

plaats werd ingenomen door Henk Bos.

Die heeft het niet zo moeilijk gehad dan
zijn voorganger, maar wanneer het er op
aankwam stond hij z'n mannetje.
In de eerste tien minuten van de slot-

ronde kreeg de voorhoede van Zandv.m.
een paar fraaie scoringskansen. De -aan-

valslinie liet ze waaien. Alleen Arend
Stobhelaar deed een serieuze poging, die

echter zonder sukses bleef. Daarna was
het woord weer aan H.F.C. — de aanval-

len waren minder spits en snel dan in de

eerste drie kwartier van de ontmoeting,

maar nog altijd bijzonder gevaarlijk. De
defensie van Zandvoortmeeuwen was nu
meer attent en liet de aanvalslinie van
H.F.C, niet verder komen dan strikt nodig

GESLAAGD VOOR
BRANDWACHTDIPLOMA
Twee leden van de vrijwillige brandweer,
de heren Th. A. Loos en H. E. Weber,
zijn eind vorige week in Haarlem ge-

slaagd voor het brandwachtdiploma 2e

klasse.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044, 3045 Politie

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeente-secretarie

2071 Borlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68

(023)-42212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven „Biwfco", Oranjestraat

en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oUehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Botél-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smltstraat 5

(023)-65185 Sinter Naaimachines, vert
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks

straatweg 122, Haarlem
(023) -87487 Binger naaimachines, vert

P. Houssart, rep. en demonstr-, Edia-

burghstraat 5, Haarlem,
2382 Zuster E. Beitsma
4519 Diamond Shop, fa. Barber & Zn,

Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN f

TER WOLBEEK BELLEN!
(023)-88277 Telefonisch Servicebureau en

Boodscliappendienst, dag en nacht.

2135 Qertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Courant, Achterweg 1

De voorhoede van Zandvoortmeeuwen
had ver voor het einde blijkbaar alle moed
om de achterstand te verkleinen opgege-
ven en liet de zaak zoals ze was: een 4—
achterstand op H.F.C.

De resultaten in afd. West 1, 2e klasse A,
zien er na de competitiewedstrijden van
afgelopen zondag als volgt uit:

Kon. H.F.C. 20 12 5 3 29 46-29
Vitesse '22 19 11 5 3 27 36-21
Hollandia 18 11 3 4 25 32-19
Zandv.m. 20 10 3 • 7 23 28-26
V.V.B. 19 8 6 5 22 30-25
Zaandijk 19 8 4 7 20 20-25

Ripperda 19 6 5 8 17 25-24

Hillegom 19 5 6 8 16 30-34

Alc. Victrix 19 3 7 9 13 30-41

W.S.V. '30 19 4 4 11 12 17-27

Purmersteijn 18 4 3 11 11 18-30

D.E.M. 17 3 5 9 11 24-35

ENGEL PAAP 102 JAAR
Afgelopen zaterdag heeft Zandvoorts oud-
ste inwoner, Engel Paap, zijn honderd en
tweede verjaardag gevierd. In de loop van
de dag mocht de stokoude badplaatsbewo-
ner in zijn woning aan de Da Costastraat
o.m. felicitaties in ontvangst nemen van
burgemeester A. Nawijn en echtgenote,
van buurtbewoners en van diverse clubs
en verenigingen, w.o. de folklorevereni-
ging 'De Wurf' en het bejaardencomité
Zandvoort. Voorts ontving Engel Paap een
stroom van geschenken, veel voorjaars-
bloemen, sigaren en fruit. Voor de 102-

jarige, die herstellende is van een zware
kou,_was het_allemaal ,wat^te veel om te

verwerken. In de middaguren moest hij

op aanraden van zijn huisarts enige tijd

rust nemen.
De stelling, dat men door een leven met

vele ontberingen juist erg oud wordt, gaat
bij Engel Paap blijkbaar op. Hij had een
hard leven als opvarende van de houten
boten, die vroeger vanuit Zandvoort ter

haringvangst voeren. Maar hij was en is

aan de visserij verknocht. Zijn grootste

wens is dan ook nog één maal IJmuiden,
waaraan hij zulke levendige herinneringen
bewaart, te kunnen bezichtigen.

Herinneringen zijn er overigens vele.

Boeiend kan Zandvoorts oudste vertel-

len hoe het Noordzeekanaal werd gegra-

ven, „'t Ging allemaal met krowagens en
schoopen, jü", zegt hij in Zandvoorts dia-

lect. Zijn vader, die ook erg oud werd
heeft hem vroeger veel over Napoleon ver-

teld, verhalen, die Engel Paap later weer
aan zijn kinderen en bekenden heeft door-

gegeven.

WIM HILDERING SPEELDE
THRILLER VAN PRIESTLEY
Met J. B. Priestley's thriller 'Er verdwijnt
een gast' sloot zaterdagavond de toneel-
vereniging 'Wim Hlldering' het toneelsei-
zoen 1968-'69 af in café-restaurant Zo-
merlust aan de Kosterstraat.
Voor een vrijwel geheel gevulde zaal

gaf het gezelschap een alleszins verdien-
stelijke opvoering van het stuk, dat de
drie hoofdbestanddelen bevat van de
ouderwetse theater-bestseller: spanning,
ernst en luim. Het vakmanschap van de
auteur staat er borg voor dat de drie in-

grediënten met de regelmaat van de klok
worden afgewisseld: een tijd om te grieze-
len, een tijd om een serieus gezicht te
trekken en een tijd om te lachen. Het is

de kunst van de regie om die afwisseling
op tijd te realiseren.

Geen gemakkelijke opgave, maar regi-

seusse Ali Bol is er goeddeels in geslaagd
de diverse stemmingen en situaties in el-

kaar te laten overvloeien. Pnestley laat
zijn personages in dit stuk vrijwel onaf-
gebroken praten en geeft hen weinig te
doen. Voor amateurs die niet dagelijks het
toneelwoord voeren is dat niet eenvoudig,
maar het leverde zaterdagavond in Zomer-
lust vrijwel geen problemen op. De souf-
fleuse moest slechts een enkele keer te

hulp schieten.

AU Bol tekende niet alleen voor de re-

gie, zij speelde tevens de rol van de hotel-

gaste miss Tracy en dat gebeurde met al-

le routine waarover zij beschikte. Verder
waren er uitstekende creaties van de vas-
te kern van het toneelgezelschap bestaan-
de uit Miep Hildering, Joke Paap, Rie
Kok, Kees Bruijnzeel, Joop Droffelaar en
Martin Langereis. De uitvoerenden waren
opvallend goed op elkaar ingespeeld,
waardoor de toeschouwers, ook tijdens de
lange dialogen, geboeid bleven toekijken.

JAARVERGADERING Z.R.B.

Woensdagavond belegt de Zandvoortse
Reddingsbrigade de 47e algemene leden-
vergadering in een der zalen van het Ge-
meenschapshuis aan de Louis Davids-
straat. De aan de beurt van aftreden zijn

de bestuursleden J. G. Bisenberger, voor-
zitter, K. C. van der Mije; penningmees-
ter en C. Visser, sommissaris, stellen zich
voor een nieuwe bestuurstermijn beschik-
baar.

Tijdens de bijeenkomst zullen nadere
mededelingen worden gedaan over de
strand- en bewakingsdiensten in het a.s.

zomerseizoen en de daarmee samenhan-
gende problemen.

BRANDALARM-OEFENING
IN DE DUINEN
Zaterdagmiddag vond in de duinen van de
Amsterdamse waterleidingduinen een ge-
meenschappelijke brandalarmoefening
plaats tussen de brandweerkorpsen uit

Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort. Na
afloop van de oefening, die volgens insi-

ders volledig was geslaagd, werden de
korpsleden door de Zandvoortse brand-
weer in café-restaurant Zomerlust ont-
vangen voor een nabespreking.

K.J.C. „NOORD"
Na de tweede ronde van de competitie
voor de maand april luidt de stand:
no. 1. A. P. Loos met 10251 pnt; no 2. J.

Rijbroek met 10211 pnt.; no. 3. J. Paap Sr.

met 10106 pnt. en no. 4. A. Schaap met
10030 punten.

Zandvoort zal ook onder bereik liggen

Plannen voor streekzender
in Kennemerland

Na een half jaar van voorbereidende werkzaamheden zal binnenkort de

Stichting Regionale Omroep Kennemerland worden opgericht. Het doel

van de stichting is te streven naar de oprichting van een regionale zen-

der voor deze streek. Een werkgroep zal over de mogelijkheden van een

zender in de regio een rapport samenstellen, waarin tevens suggesties

zullen worden gedaan voor het oplossen van problemen die zich met de

komst van de zender zullen voordoen.

De stichting zal, nadat de stichtingsakte
is verleden, waarschijnlijk overgaan tot
het aanvragen van subsidie, ten einde de
werkzaamheden in het eerste stadium te

kunnen realiseren.

In de statuten van de stichting is de
mogelijkheid open gelaten voor het aan-
vragen van een zendvergunning en het in
beheer nemen van de zender. Dit zal pas
kunnen geschieden, wanneer de maatrege-
len van bestuur van de minister van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
over deze materie bekend zijn geworden
en over de aanvraag van een zendmachti-
ging overeenstemming is bereikt met de
betreffende gemeenten.
Het gebied dat voor ogen staat omvat

de gemeenten Heemskerk, Beverwijk,
Velsen, Haarlem, Bloemendaal, Zand-
voort, Heemstede, Bennebroek, Spaarn-
woude en Haarlemmerliede en Haarlem-
mermeer.

Bij de taak van een radiostation zou
kunnen worden gedacht aan het stimule-
ren van de culturele ontwikkelingen; het
vei slaan van regionale sportgebeurtenis-
sen; het geven van informatie over ge-
meentelijke vraagstukken en het propa-
geren van de aktieve recreatiemogelijk-
heden voor de mens, die in de toekomst
over steeds meer vrije tijd zal gaan be-
schikken, kortom door een dergelijke zen-
der zal de bevolking meer bij het streek-
gebeuren worden betrokken.
Voor de problemen die zich voordoen bij

de samenstelling van het zendgebied, zal
de stichting in overleg met de betrokken
gemeenten een oplossing moeten zien te

vinden.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de gemeen-
ten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en
Haarlemmermeer, die naast de relaties
niet Kennemerland, ook binnen de in-

vloedssfeer van Amsterdam vallen en,
aangezien- de hoofdstad eveneens plannen
heeft \ voor een lokale zender, komt de
vraag naar voren bij welke station deze
'randgemeenten' zullen gaan behoren'.
Een ander vraagstuk is de samenvoe-

ging van de IJmondgemeenten. Toch zal
het al of niet samengaan van de gemeen-
ten in de IJmond voor een regionale zen-
der niet van belang zijn. De IJmond en
Zuid-Kennemerland zijn beide te klein om
voor zich een zender te kunnen opeisen.
De minister zal met grote mate van waar-
schijnlijkheid bepaalde eisen stellen aan
een gebied, alvorens zij een zendmachti-
ging zal verlenen. Eisen die- betrekking
zullen hebben op de geografische ligging,
bevolkingsspreiding, maatschappelijk
structuur, streektaal en verspreiding van
het cultuurpatroon.

£in-ade& U% cU hem
De dreigende dreun

Decor: een wagon van de NS
Personen: een moeder en een dochtertje

van plm. 6 jaar; diverse passagiers van
beiderlei kunne; een conducteur.

Het meisje peutert onophoudelijk aan het

dekseltje van het asbakje. Het geeft tel-

kens een min of meer irriterende korte,

scherpe tik, hetgeen de moeder minuten-
lang geduldig heeft doorstaan.
Moeder en dochter zijn bijzonder op-

zichtig gekleed. Beiden beantwoorden niet

aan de mode, die hun leeftijd voorschrijft.

(Men begrijpe de bedoeling).

Moeder: 'Laat dat Astrid!' (Ze zegt het
zonder naar haar kind te kijken'.

Astrid: 'Doe niet zo gek!' (Het kind laat

het metalen dekseltje op en neer klette-

ren).

Moeder (duwt de hand van 't kind weg):
'Je hoort wat ik zeg!'

Astrid (mekkerend): 'Waarom sla je me?'
Moeder: 'Ik sla je niet.'

Astrid: 'Je slaat me wèl!' (Ze stoot onde-

finieerbare keelgeluiden uit).

(Moeder kijkt naar buiten, haar gezicht

begint te purperen).
Astrid: 'Waarom sla je me?!' (Ze laat het

dekseltje nu staccato dicht vallen).

Passagiers in de omgeving kijken half

geamuseerd, half nijdig toe.

Een heer doet een poging om de situatie

te redden en deponeert de as van z'n si-

gaar in het bakje: 'Kijk, meisje, dit is een

asbakje en dat moet je dicht laten, anders

gaat 't zo vies ruiken in de trein!'

Astrid: 'Jij ruikt ook vies! Jij deed 'm ook
open, mag dat wel?'
(De oude heer schijnt even tot zes te tel-

len): 'Je bent een raar meisje, weet je

dat?!'
Astrid: 'Ik vind je een !' (Ze gebruikt

hier een onder jongens gangbaar schut-

tingwoord, waar wij om begrijpelijke re-

denen niet verder op in zullen gaan). Ze
blijft aan het dekseltje morrelen.

Moeder (is van purper diep paars gewor-
den en er vertonen zich zweetdruppels op
haar voorhoofd): 'Astrid!' (Het klinkt als

een doodskreet).
Astrid (hoest iemand tegenover haar in 't

gezicht en laat daarna een tamelijk hoor-
bare boer. 'Pardon!' zegt ze en barst in

een schaterlach uit) 'Ik Jaat een boertje,

mam!' (Ze gaat onmiddellijk weer met
het dekseltje spelen).

Moeder (duwt haar hand opnieuw weg):
'Schei nou uit, Astrid!'

Astrid (jankt nu met gierende uithalen):

'Je slaat me telkens, je slaat maar en ik

heb niks gedaan!'
Moeder: 'Astrid, ik sla je niet'. (Ze articu-

leert ieder woord).
Een stem van een passagier, een eind

verderop: 'Waarom zóu je d'r niet een af-

rammeling geven?!'
Astrid: (Blijft dreinen en vraagt bij her-
haling om opheldering).
Er komt een conducteur langs, niet om

kaartjes te knippen, dat doen ze niet

meer, maar gewoon om zo maar langs te

komen. Dit gebeurt geregeld in de trei-

nen, dat er zo maar eens een conducteur
langs komt, meestal gehaast, alsof hij een
stuk wild op het spoor is, maar nooit zal

krijgen.
Astrid (als de beambte haar voorbij
loopt) : 'Meneer, me moeder slaat me!'
Conducteur (zonder om te kijken): 'Dan
heb je 't zeker wel verdiend, meid!'
Astrid: 'Ik ben geen meid. Meid is een
vies woord. En je mag niet schelden!'

(De conducteur kijkt nu wel even om
en trekt een gezicht tegen een nabijzijnde

abonnee) : „'t Zijn me lieverdjes tegen-
woordig!'
Hier en daar klinkt wat meesmuilend

gelach, maar ook afkeurende termen aan
het adres van Astrid, die gretig de ge-

wonnen aandacht vasthoudt en nu bijzon-

der overmoedig wordt:
'Rot mam, rot mam, je mag niet slaan, je

mag niet slaan!' (Ze kleppert met 't dek-
seltje van de asbak en mikt zelfs de in-

houd van de asbak op de broek van de
meneer met de sigaar.
En dan opeens gooit mam alle trossen

los, ze vliegt overeind en geeft Astrid een
enorme pats op haar wang. Niemand pro-
testeert, integendeel bijna. Astrid laat de
asbak los en brengt de hand aan haar
wang.
Na drie sekonden begint ze oorverdo-

vend te loeien en om zich heen te schop-
pen. De meneer met de sigaar zegt: 'Nou,
nou!' Astrid trekt alle registers open, uit

alle gaten van haar hoofd komt vocht, zo-
dat het al gauw een vieze bedoening
wordt. Ze houdt plotseling op met krijsen
en als mam — de onwezenlijke stilte grie-
zelig vindend — denkt dat het kind iets

is overkomen, gilt Astrid het uit: 'Je hebt
me geslagen!'
Mam haalt opgelucht adem en zegt

ogenschijnlijk onbewogen: 'Ja, ik heb je
geslagen!' Een jongeman in de buurt vult
aan: 'So what!'
Astrid: 'Waarom sla je me?!' (Ze zet 't

weer op een kermen in rijk geschakeerde
toonvariaties).
Volkomen uit het lood geslagen zegt

mam, weinig overtuigend: 'Ga maar even
plassen!' (Ze wijst naar de deur).
Deze suggestie valt niet in' goede aarde

bij Astrid. Het kind schakelt over op een
knorrig-jengelende altstem: 'Ik hoef niet
te plassen!' Haar volume wordt aanmer-
kelijk minder, zo nu en dan is ze zelfs na-
genoeg stil. Mam begint omstandig het ge-
zicht van het kind met een zakdoek af te
dweilen. Ondertussen murmelt ze gerust-
stellende woordjes: 'Kom nou, wees nou
maar lief, mamma zal je niet meer slaan'.

Astrid: 'Waarom sla je me?!' (Ze wil
weer beginnen met huilen).
Maar de meneer met de sigaar heft, de

wenkbrauwen opgetrokken, een dreigende
wijsvinger: 'Als je gaat krijten, geef ik je

een dreun!'
Dat had niemand verwacht. Mamma

kleurt een beetje, maar zegt niets.

Astrid schijnt zelfs haar adem in te
houden. Ze bekijkt de meneer met de si-

gaar, met een diepe frons op haar voor-
hoofd.
De meneer kijkt haar bemoedigend aan
en zegt: 'Zo is 't goed!'

BARTJE

Andere problemen die de minister zal
moeten oplossen en waarover de werk-
groep van de stichting slechts een advies
kan uitbrengen, is het toestaan van re-

reklameboodschappen, de verhouding tot
de dagbladen en de duur van de dagelijkse
uitzendtijd. Dit laatste is belangrijk in
verband met de mogelijkheden tot het op-
bouwen van een eigen gezicht en het kun-
nen bestrijken van de topuren, die voor
radio tussen 7 en 9; 12 en 14 en tussen
17 en 19 uur vallen. De overblijvende
uren zijn van groot belang voor het uit-

zenden van reklame.
Als voorzitter van het stichtingsbestuur

is kandidaat gesteld mr. J. P. A. van Bal-
legoijen de Jong, direkteur van de NZH;
als vice-voorzitter W. J. van Luyken; als
secretaris-penningmeester R. Mulder, di-
rekteur van het Noordholland Philharmo-
nisch Orkest.

Kruiswoordpuzzel
PUZZEL NO. 77)

Horizontaal:

1. Gebruik. 5. Vreemde munt. 8. Afkerig.
9. Hoeve. 10. Plaats in Gelderland. 11.
Kunne. 12. Titaan (afk.). 13. Luiaard. 14.
Vaart. 17. Gewicht. 18. Onbep. hoofdtelw.
21. Wezenlijk. 24. Vrouwenlijk (afk.). 25.
Militair (afk.). 27. Dans. 30. Plaatje. 31.

Slecht volk. 32. Lusteloos. 33. Voetbalver-
eniging. 34. Oxyde.

Vertikaal:

1. Grenssloot. 2. Groot hert in Amerika.
3. Landmaat. 4. Vervoersonderneming
(afk.). 5. Traag. 6. Kunstprodukt. 7. Ge-
woonlijk. 9. Pers. vnwd. 11. Beteuterd. 13.
Godheid. 15. Oude maat. 16. Voorzetsel.
17. Schaarste. 19. Water in Friesland. 20.
Meetkundig figuur. 22. Schortje. 23. Eén
der muzen. 26. Het bevoelen. 28. Gewezen.
29. Gewicht (afk.). 30. Aanw. vnwd. 32.
Rivier in Italië:

1



FAMILIEBERICHTEN

Tot mijn grote droefheid overleed
plotseling op 3 april mijn innig ge-

liefde moeder

WESSELENA SLOT
Weduwe van. Caiel Adolf Ris

Eerder weduwe van M. Wolzak

in de ouderdom van 91 jaar.

Allen die haar geitend hebhen zul-

len beseffen hoe zeer zwaar het mij
getroffen verlies is. Moge zij in

vrede rusten.

De begrafenis heeft dinsdag 8 april

1969 in alle stilte op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort plaats-

gevonden.

M. M. J. WOLZAK
Epe, Heerderweg 21/1

Volstrekt enige Kennisgeving

Heden overleed tot onze grote droef-

heid mijn lieve man, onze vader, be-

huwd-, groot- en overgrootvader

JACQUES COHEN
op de leeftijd van 79 jaar.

Zandvoort

:

E. J. B. Cohen-Hibma
Amsterdam:

Berty en Bert van Dongen
Mimi en Ab Rodriques Garcia
Mady en Ton Misset
Pat
Ben
John
Robert
Marcel

Zandvoort, 13 april 1969
Van Speijkstraat 8a

De overledene ligt opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11. Gelegen-
heid tot condoleantie dinsdag en
woensdag a.s. van 3-4 uur en van
8-8.30 uur n.m.

Thuis liever geen bezoek

De crematie zal plaats hebben don-
derdag 17 april in het Crematorium
te Velsen, na aankomst van trein

14.34 uur, halte Driehuis-Wester-
veld.

Vertrek vanaf de Van Speijkstraat
8a plm. 13.50 uur.

Am* 'zei . . .

Deze keer staat de rubriek in het teken

van de eindspelstudie. Allereerst de oplos-

sing van de opgave van vorige week (Wit:

Kdl, Db6, Lh7; Zwart: Kc4, De7): 1.

Lg8+, Kd3 (Of 1. ...Kc3, 2. Db3+ bene-

vens Db2+ en damewinst) 2. Db5+, Kd4
(Op 2. ...Kc3 volgt Dc4+ en mat) 3.

Db2+, Kd3, 4. Dd2+ en damewinst. De
eompnist was de beroemde eindspelkunste-

naar Troitzky.

Eveneens van troitzky is deze studie:

Wit: Kd5, Le3, pion g6 — Zwart: Kf8,

pionnen e7 en h7. De opgave luidt 'Wit

speelt en wint' en de oplssing verloopt als

volgt: 1. Lh6+, Kg8, 2. g7, Kf7! (gemak-
kelijker heeft Wit het na 2. ...e5, 3. Ke6,

e4, 4. Kf6 etc., of 2. ...e6+, 3. Kd6!, Kf7,

4. Ke5! etc.) 3. g8D+! (En niet 3. Ke5?
wegens 3. ...e6 en Wit kan niet winnen.

De onwaarschijnlijke opgave van de vrij-

pion forceert daarentegen wèl de winst)

3. ...Kg8:, 4. Ke61, Kh8, 5. Kf7, e5. 6. Lg7
mat!

En hier zijn een paar recente eindspel-

studies, door mij ontleend aan de jongste

nummers van de wekelijkse Russische
schaakkrant '64'.

1.) Wit: Khl, Tg3, Le5, Pd5, pionnen d2,

d6, f2, h2; Zwart: Kh6, Dh5, Lg6, pionnen
d3, d7, f3, f7, g7, h3.

Wit speelt en houdt remise: 1. Lf4+, Kh.7,

2. Lg5, Kg8, 3. Pf4, Dh8, 4. Th3:, Lh7, 5.

Pg6, fg6:, 6. Tf3: pat!! (Kazantzev, Mos-
kou).
2.) Ook in de volgende studie, een wat
minder bizar geval, speelt het pat een rol,

maar hier gaat het om het voorkomen
van pat:

WW kw
^mrmÊwf^'mim^amJmm

ft

m
éabcdefgh

(Wit: Kf5, Le3, pionnen b2 en g2; Zwart:
Kh4, Th8, Lg8, pionnen b4, b6 en f7).

Wits peelt en wint (Let wel: met een to-

ren minder!). Ik beschik nog niet over de

auteursoplossing, maar na een aantal ver-

geefse pogingen vond ik de volgende

winstgang: 1. Lf2+, Kh5, 2. g4+, Kh6, 3.

Kf6!, b3! (Na 3. ...Kh7?, 4. b3! heeft Wit
het gemakkelijker) 4. Le3+, Kh7, 5. Ld2,

b5, 6. Lb4, Kh6, 7. Lf8+, Kli7, 8. g5, b4,

9. Kf5, f6, 10. g6 mat! In verband met het

voorkomen van een patstelling was het

schaak op de 4e zet noodzakelijk. De
auteur: Kormischkin, Kirgizië.

3.) Tot slot een aardigheidje: Wit: Kc4,

Te7, Lh8, Pa4; Zwart: Kc8, Da8, Lb8,
pionnen a(5 en b7. Wit speelt en wint: 1.

Pb6+, Kd8, 2. Tg7!, Da7, 3. Tg8+, Kc7,

4. Le5+, Kb6:, 5. Lb8:, Da8, 6. Lc7+,
Ka7, 7. Lb6+, Kb6:, 8. Ta8: en wint (Ba-

bitsch, Swei-dlovsk).
Correspondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

ALBERTHEIJN
In ons filiaal Grote Krocht 9 te

Zandvoort hebben wij plaats voor

medewerkers

groenten
De bedrijfsleider, de heer K. Kok,
vertelt u gaarne nadere bijzonder-

heden over deze functie.

\rrï
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Woningafiaire opnieuw in gemeentexaad

Raad tegen schadevergoeding
aan buren van gemeentesecretaris Bosman

Dinsdagavond heeft de Zandvoortse gemeenteraad met 8 tegen 6 stem-

men besloten geen schadeloosstelling toe te kennen aan de zich door de
bouw van de woning van gemeentesecretaris Bosman gedupeerd voelen-

de families Van Brero en Lavoo. Tevoren had de verzekeringsmaatschap-

pij van de gemeente, 'Wet Risico', de buren van de heer Bosman be-

richt geen termen aanwezig te achten om tot uitkering van de gevraagde
schadeloosstelling over te gaan. (zie publicatie in de Zandvoortse Crt.

van afgelopen vrijdag).
(

Het college stelde dinsdag voor zijn brief aan de raad over deze kwestie

en het schrijven van 'Wet Risico' voor kennisgeving aan,te nemen, maar
de volksvertegenwoordiging wenste zelf een uitspraak te doen, teneinde

een 'punt achter deze zaak te kunnen zetten'. Die uitspraak kwam er:

geen schadevergoeding voor de betrokken families.

Voor dat de raad zich uitsprak over het
al dan niet verlenen van schadeloos-
stelling stelde de heer JANSSENS (bp)
voor de beide brieven, die het college bij

de ingekomen stukken had gevoegd, aan
de agenda toe te voegen om de raad in

de gelegenheid te stellen 'nu eindelijk

eens een duidelijk standpunt te formuleren
in deze affaire'.

De heer v.d. WERPF (chu) merkte op
dat de hele kwestie 'hem tot hier zat'. Hij
wenste dat achter de zaak thans een dik-

ke punt zou worden gezet.

De heer DUKKERS (kvp) herhaalde
nog eens hetgeen hij bij voorgaande gele-

genheden te berde had gebracht: het ge-

meentebestuur dient fatsoenshalve tegen-
over de gedupeerde families zijn spijt over
het gebeurde — het afgeven van de bouw-
vergunning aan de heer Bosman — te be-

tuigen. Spreker betreurde het dat b. en w.
dit blijkbaar niet kunnen opbrengen. Ook
hij wilde een streep onder de zaak trek-

ken. De heer Dukkers achtte nu het mo-
ment aangebroken voor een omonwonden
uitspraak van de raad. Wij moeten de
kwestie op een zo redelijk mogelijke wijze
beëindigen,, was zijn slotcommentaar.
De heer JANSSENS (bp) vroeg zich in

aansluiting hierop af waarom het college
de raad niet voorstelt zich uit te spreken
over het al dan niet verlenen van schade-
vergoeding aan de families Van Brero en
Lavoo. Dan weten beide partijen waar zij

aan toe zijn.

VOORZITTER antwoordde dat b. en w.
in het licht van de motie Gosen — onher-
roepelijke beëindiging van de discussies
in de raad over de woonhuiskwestie — ge-
meend hadden te moeten voorstellen de
brieven voor kennisgeving aan te

nemen. De families zijn via de door b. en
w. gevoerde correspondentie volledig op
de hoogte gebracht van de zienswijze van
het gemeentebestuur in deze zaak. B. en
w. zijn vanaf de aanvang van de affaire

van mening geweest dat er geen schade
is geleden en dat er derhalve van schade-
vergoeding geen sprake kan zijn. Overi-
gens had hij geen enkel bezwaar tegen
een uitspraak van de raad.
De heer JANSSENS, gesteund door de

heer FL1ERINGA (groep Breure) 'stelde

direkt hierna voor hiertoe over te gaan.
Voor het voorstel om aan de families

Van Brero en Lavoo geen schadevergoe-
ding te verlenen — zo werd het voorstel

na enige discussies geformuleerd — stem-
den de frakties van de pvda en vvd, als-

mede wethouder Lindeman (kvp) en de
heer Wels (bp).
Tegen stemden de frakties van groep

Breure, chu/ar, azb en de heren Dukkers
(kvp) en Janssens (bp).

Bij de ingekomen stukken bevond zich

voorts een voorstel van de raadsleden W.
Th. M. Kok en N. J. Janssens inzake het
benoemen van een commissie uit de raad,
zoals bedoeld in artikel 61 van de gemeen-
tewet (genoemde raadsleden wensen een
commissie in het leven te roepen waar de
burgerij klachten en bezwaren mondeling
kan toelichten).

B. en w. stelden voor dit voorstel in hun
handen te stellen voor het uitbrengen var.

pré-advies.

De heer JANSSENS zag ook dit voor-

stel graag aan de agenda toegevoegd. Het
is nu bijna een jaar geleden dat de heer
Kok en ik dit voorstel in de raad hebben
gebracht, zei hij. Het maandenlange uit-

stel van de behandeling begint zo langza-
merhand een onprettige zaak te worden,'

aldus spreker. Hij vond het argument van
het college, dat gewacht moest worden op
een aanvulling van de vacature in de com-
misie van algemene zaken, die weer af-

hing van de benoeming van een nieuw
raadslid in de fractie van azb, niet door-
slaggevend. Meer inspraak van de burge-
rij is een aktuele zaak, waarmee niet lan-
ger moet worden gedraald, meende de hr.
Janssens.

VOORZITTER zette nogmaals de be-
weegredenen van het college uiteen. Hij
vond het onelegant, nu de raad incompleet
is, tot de benoeming van een dergelijke
commissie over te gaan. Het college stond
overigens positief tegenover het voorstel,

maar er moet nog wel het een en ander
aan worden 'geschaafd'. Hij zegde de hr.

Janssens toe dat het pré-advies uiterlijk'

eind juni in de rnad aan de orde zal ko-
men. Met deze toezegging ging de heer
Janssens akkoord.

De tijdelijk bij de gemeentebedrijven door
Haarlem gedetacheerde administratief
hoofdambtenaar, de heer J. Kossen, werd
op voordracht van b. en w. in de rang van
hoofdcommies in vaste dienst bij de ge-
meente Zandvoort aangesteld. Zijn benoe-
ming is ingegaan op 1 april j.1.

Het voorstel van het college om t.b.v. de
ambtenaar bij de dienst van publieke wer-
ken, die belast is met het verrichten van
timmerwerken e,d. een Piek Up bestelwa-
gen aan te schaffen, bracht de raadsleden
stevig aan het praten.
De heer ATTEMA (vvd) was van de

noodzaak van de aanschaf van de bestel-

wagen niet overtuigd. Het rapport van de
direkteur van deze dienst dat voor de aan-
koop pleitte had maar weinig indruk op
hem gemaakt. Voor het transport van
ijzeren palen voor straatnaamborden e.d.

vond hij de aankoop overbodig. De mate-
rialen kunnen best, zoals thans ook het
geval is, per bromfiets worden vervoerd,
meende hij.

De heer KOK (azb) zei dat het hem
had verbaasd dat b. en w. met dit voorstel
bij de raad waren gekomen, terwijl, met
uitzondering van de heer Dukkers, de hele
commissie van publieke werken tegen
was.
Ook de heer v.d. WERFF stak zijn ver-

wondering over het aan de orde stellen

van de aanschaf van de bestelwagen niet
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Kredieten voor oversteekplaats

en modernisering van wegwijzers

De meeste raadsleden waren ingenomen
met het vooistel een voetgangersover-
steekplaats met veikeerslichteninstallatie

aan te brengen op de Zandvoortselaan ten

westen van de Bentveldweg. Maar men
toonde zien bezoigd over de grote afstand
die de bewoners van de Bodaanstichting
en die van de flatwoningen aan de Wes-
terduinweg moesten afleggen om via de
gepiojecteerde oversteekplaats do halten

van de bus te bereiken.
Een moeilijk probleem vond de raad,

want nog meer oversteekplaatsen, die fei-

telijk oroodnodig zijn, zouden de doorstro-

ming van het veikeer op de Zandvoortse-
laan ernstig belemmeren. Onder de gege-

ven omstandigheden is dit de beste oplos-

sing, zei burgemeester Nawijn en de raad
was het hier mee eens. De oversteekplaats
komt er. Kosten ca. ƒ 35.000,—

.

Ook voor de modernisering van de beweg-
wijzering' in de gemeente — waarvoor de
ANWB een plan heeft opgesteld — werd
een flink bedrag uitgetrokken: een kwart
ton.

De heer ATTEMA vroeg of men het
aantal te vernieuwen wegwijzers niet kon
beperken om de kosten van het projekt

wat te drukken. Hier en daar een mastte
minder, zou misschien een aardige bespa-

ring van de uitgave — die hem rauw op
het lijk was gevallen — kunnen opleveren.

De heer KOK wilde om dezelfde reden
de vernieuwing nog wat uitstellen en naar
het volgend begrotingsjaar verschuiven.
Financieel is het op dit moment geen haal-

bare kaart, meende hij. Spreker betwijfel-

de het nut van een algehele vernieuwing.
De huidige aanduidingsborden en verlich-

ting doen het nog goed, vond hij.

De heer DUKKERS was er glad voor.

We moeten de ANWB zijn gang maar la-

ten gaan.
VOORZITTER was van oordeel dat een

plaats als Zandvoort met veel buitenlands
bezoek met buiten een modern systeem
van aanduiding kon. Voor een vlotte aan-
en afvoer is zo'n systeem onmisbaar. Een
paar masten minder? Nee, dat ging niet.

De verkoop van een perceel grond ter

grootte van 8603 m2 — prijs ƒ 60,- per m2— tussen de Van Galenstraat en de Tjerk
Hiddesstraat aan de heer W. Kelder t.b.v.

de bouw van circa 48 flatwoningen bene-

vens een blokje van plm. vier eengezins-
woningen, was voor de heren DUKKERS
en JANSSENS aanleiding om te pleiten

voor een liberalisering van het vestigings-

beleid. Genoemde afgevaardigden wilden
af van de afkoopsom die betaald moet
worden voor niet-permanente vestiging —
de zgn. tweede woning. Zij vreesden dat
anders dezelfde situatie zou ontstaan als

aan de kop van de Zeestraat, waar flat-

woningen nu al jaren leeg staan en de
bouwers in moeilijkheden kunnen brengen.
VOORZITTER zei dat er over kon worden
gepraat om in bepaalde gevallen onthef-

fing te verlenen, maar dat men moet
vasthouden aan de bepaling in het voor-

stel dat de woningen voor permanente be-

woning bestemd zijn. Voor de gemeente
Zandvoort is dat een economische nood-

zaak, want anders zou de badplaats in-

komsten derven. Uitgaven t.b.v. de ge-

meentelijke huishouding zouden bij het
toestaan van met-permanente bewoning
ongedekt blijven. Voorzitter, hoewel voor-

stander van liberalisering, meende daar-

om het vrij laten van vestiging met klem
te moeten ontraden. De raad legde er zich

verder zonder morren bij neer en nam het
voorstel aan.
De volgende voorstellen werden vrijwel
zonder discussie en zonder hoofdelijke
stemming goedgekeurd: aanleg van een
pad langs de spoorbaan tussen Kamer-
lingh Onnesstraat en Van Lennepweg;
onbewoonbaarverklaring pand Bakker-
straal 6; verdaging vaststelling ontwerp-
bestemmingsplan Noordbuurt; grond ver-
koop hoek Celsiusstraat/Reinwardtstraat;
slotwijziging begroting Woningbedrijf '68;

verlening van een krediet voor de uitbrei-
ding van de Beatrixschool met 2 lesloka-
len; subsidie verhoging jeugdraad der
hervormde kerk; vernieuwing riolering
Van Lennepweg; wijziging van het plan
voor het. nieuwe woonwagencentrum;
voorstel tot wijziging van de I.Z.A. rege-
ling voor Noord-Holland; nieuwe huurprij-
zen van gemeentegrond; vaststelling
grondprijzen in plan Celsiusstraat 2 en
verbetering accommodatie hockeyveld,

Rondvraag

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
De uitslagen van de op 10 april j.1. ge-

speelde beker- en competitiewedstrijden
luiden als volgt:

Duissink—Roetemeyer %

—

Vs

De Bruin—De Jong %—

%

E. Geerts—Hessing 1—
Nielsen—Heierman 1—
Verlaan—Van de Brom Va

—

xk
Eldering—Loo 1—
S. P. Weller—Van Keule 0—1
Koel—R. Weller 0—]
F. Geerts—Loevendie —

1

Nefkens—Roelfsema —

1

In de bondswedstrijd voor jeugdteams
verloor de ploeg van Zandvoort met 2—

3

van een vijftal van Kijk Uit uit IJmuiden.

De heer Koet (pvda) wilde de aandacht
vestigen op de brancard die onlangs in het
t.v.-programma 'Voor de vuist weg' was
gedemonstreerd. Deze brancard, die op
eenvoudige wijze door leken kan worden
gehanteerd, kan bij het transport van b.v.
verkeersslachtoffers uitnemende diensten
bewijzen. Hoe staat het met de bestem-
ming van de Karel Doormanschool die in-
gaande de zomervakantie zal worden ont-
ruimd, vroeg hij verder. De zolder van het
gebouw leek hem bijzonder geschikt voor
het houden van exposities.
De brancard is nog niet in produktie,

antwoordde de voorzitter en wethouder
Kerkman zei dat de hele school voor
jeugdaktiviteiten ter beschikking zou ko-
men. De zolder leek hem juist minder ge-
schikt voor het organiseren van tentoon-
stellingen e.d. — er zit maar één venstei
in.

De heer Kok informeerde waarom de
vestiging van een horecabedrijf in de
Brugstraat door b. en w. niet wordt toege-
staan, maar wèl in de Diaconiehuisstraat.
"Ook laatstgenoemde straat kan toch als
een typische woonstraat worden be-
schouwd, aldus vragensteller.
Voorzitter Nawijn was het hier niet mee
eens. In de Diaconiehuisstraat is o.a. een
groentezaak en een kapperswinkel geves-
tigd. In de Brugstraat treft men geen mid-
denstandsbedrijven aan.

De heer Wels wilde weten hoe het staat
met de verpachting van het openbaar toi-

let aan de Louis Davidstraat. De gemeente
heeft via een advertentie in de Zandvoort-
se Courant een herhaalde oproep gedaan

voor verpachting van het gebouwtje.
Het speet de voorzitter, maar hij kon

er geen zinnig woord over zeggen.
Op de vraag van de heer Flieringa over

de instelling van eenrichtingsverkeer In de
Celsiusstraat, antwoordde de heer Nawijn
dat de maatregel slechts van tijdelijke

aard is.

De heer Attema betreurde het dat in

het vervolg maar één keer per maand
grofvuil in de gemeente zal worden opge-
haald. Hij zag er een uitnodiging in

straks het grofvuil weer te gaan depone-
ren in de duinen en in achteraf straatjes.

Dat is natuurlijk niet waar, zei de voor-
zitter. De ervaring heeft ons geleerd dat
het ophalen van grofvuil beperkt kan blij-

ven tot één keer in de vier weken.
Tegen elf uur sloot burgemeester Na-

wijn de vergadering, waarin mevr. Hu-
genholtz en de heer Gosen, wegens ver-
blijf in het ziekenhuis, ontbraken.

WEGVERKEER
SOPHIA- EN v. LENNEPWEG
VOORLOPIG AFGESLOTEN
In verband met werkzaamheden aan het
gedeelte van de Van Lennepweg tus-

sen de spoorwegovergang en de Nicolaas
Beetslaan, zal met ingang van maan-
dag 21 april de Sophiaweg en het eerder
genoemde gedeelte van de Van Lennepweg
afgesloten zijn voor het verkeer met mo-
torvoertuigen.
Het verkeer naar- en van Zandvoort zal

dus niet via de Sophiaweg en het meer-
genoemde gedeelte van de Van Lennep-
weg kunnen rijden. De te volgen route —
via Kostverlorenstraat en de Zeestraat —
zal door borden en pijlen worden aange-
geven.
Voor de Kostverlorenstraat zal in ver-

band hiermede een parkeerverbod, voor
beide zijden van kacht zijn.

Naar verwacht wordt zal de afsluiting
ongeveer zes weken duren, zo deelt de
hoofdinspecteur van gemeentepolitie mede.

THE LIONS
IN FINALE NBB-BEKER •

A.s. zaterdag vindt in de Bernhardhal te

Utrecht de finale plaats om de NBB-beker
tussen het Ie team van de Zandvoortse
basketballvereniging 'The Lions' en de
landskampioen van vorig jaar, Flamingo's
uit Haarlem.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
In het kader van de viering van het 65-

jarig bestaan organiseert de vereniging op
zaterdag 26 april ' a.s. in de sporthal aan
de A. J. van der Moolenstraat een gym-
nastiek- en volleybaldemonstratie. Aan de
gymnastiekoefeningen zullen alle leef-

tijdsgroepen van Q.S.S. deelnemen. Het
Ie heren volleybalteam zal uitkomen te-

gen een ploeg van de politie van Alphen
aan de Rijn.

Op zondag 20 april a.s. vindt in Middel-
burg de finale plaats van de nationale
jeugdkampioenschappen voor meisjes. Aan
de finale zal het jeugdlid van O.S.S., Chr.
Duker, deelnemen.

DE VRACHTWAGEN IN HET VERKEER

fo GEEF ZE DE RUIMTE4

Ook vrachtwagens moehen zodanig
afstand houden dal

- andere auto's
veilig kunnen invoegen.

(Buiten de bebouwde kom is 50 m,
zelfs verplicht).

U dwingt- de vrachhwagenchauffeur
op zijn rem te gaan staan en scheph
daarmee de volgende risico's

:

•VERHOOGD SLIPGEVAAR
• LADING KAN GAAN SCHUIVEN

IGa
pas weer naar rechts als U

de vrachtwagen geheel in uw
achteruitkijkspiegel kunh zien,

J

Onderzoek toont aan:

Klim op de promotieladder
geschiedt langzaam in Nederland

Onderzoekingen in Nederland en andere landen tonen aan, dat mana-
gers en specialisten in belangrijke mate een ondernemingsgebonden

loopbaan hebben. De recrutering van top-managers geschiedt voor 86

procent intern. Dat constateert drs. J. Th. Bout in zijn nota carrière-

planning, die als uitgangspunt diende voor het Junior-Kameronder -

zoek. En die gegevens stemmen overeen met het beleid van de Neder-

landse ondernemingen, die aan 'management development' doen. Ook
hier spreekt men zich algemeen uit voor interne promotie. Slechts bij

een duidelijke noodzaak worden veelbelovende kandidaten van buiten

op oudere leeftijd aangetrokken.

Dit Nederlands beeld wijkt aanzienlijk af
van wat er in de VS plaats vindt. De 'in-

ter-company' mobiliteit van het hogere
management neemt daar met het jaar toe
Di-s. Bout: 'Veel top-managers hebben in

de huidige onderneming lang op hun pro-
motie moeten wachten. Ben Nederlands
onderzoek wees uit, dat 38 percent een
loopbaan Van vijftien jaar en langer
heeft. De onderzoeker meent, dat van de-
genen, die geschikt zijn gebleken om top-,

respectievelijk midden-managers posities

te vervullen, deze posities respectievelijk
op het 45ste en 35ste jaar zouden moeten
worden bereikt. Aangenomen mag wor-
den, dat de benodigde capaciteiten op de-

ze leeftijden tot volle ontplooiing zijn ge-
komen. Uitgaande van deze aanname
komt hij tot de conclusie dat ruim 20 per-
cent, respectievelijk 30 percent, verspil-

lingsbenoemingen geschieden, hetgeen be-
tekent, dat men aanzienlijk later promotie
maakt, dan waar men qua ontwikkeling
van de capaciteiten toe in staat is'.

De gesignaleerde ondernemingsgebon-
denheid en de geringe 'inter-company'
mobiliteit leiden hiertoe, aldus drs. Bout,
die meent, dat de verspilling van manage-
rial talent ook in de hand wordt gewerkt
door het feit, dat de techniek om te voor-
spellen wie wel en wie niet suksesvol car-
rière maken nog in de kinderschoenen
staat. Er zijn wel enkele technieken ont-
wikkeld, maar deze worden niet algemeen
toegepast. In Nederland wordt aan een
wetenschappelijk instrumentarium ge-
werkt. Ver is men hiermee echter nog
niet.

Met betrekking tot de aktieve carrière-
planning werden in Nederland nog geen
omvangrijke onderzoekingen gedaan. Wel
zijn er hier en daar aanzetjes. Bij de en-
quête onder Junior-Kamerleden was het
opmerkelijk, dat de term carrière-plan-
ning in verschillende groepen ongunstige
associaties opwekte. Zo werd er meteen
gedacht aan ellebogenwerk en gebrek aan
loyaliteit tegenover het bedrijf.

Bij degenen, die in organisaties wérken,
bleek een streven naar hogere posities al-

gemeen aanwezig. Geënquêteerden van 35
jaar en ouder noemden steeds de direk-
teursfunctie. Betrof het grotere organisa-
ties, dan bleek het tweede echelon ook ac-
ceptabel. De jongeren uitten zich minder
over de te behalen posities.

Samenvattende conclusie van de rappor-
teurs: 'Met betrekking tot de vraag hoe
de Junior-Kamerleden staan ten opzichte
van de organisatie, waarin zij werken,
kan — gezien de antwoorden — .worden
geconcludeerd, dat men in doorsnee aan-
geeft veel vrijheid te wensen en er ook
blijk van geeft veel vrijheid te genieten
bij de uitvoering van zijn taken en de ver-
krijging van taakopdrachten. Wat dit be-
treft, bestaat er dus ruimte voor indivi-

duele aktieve carrière-planning'.

Algemeen was echter de uitspraak van
de geënquêteerden, dat zij niet aan een
aktiviteit doen, die carrière-planning ge-
noemd kan worden. De resultaten van het
onderzoek wekten de indruk, dat aktieve
carrière-planning alleen iets zou zijn voor
de uitblinkers in een grote organisatie, die
moeten concurreren met anderen om de
bezetting van bepaalde topposities.

Kennis

Expliciete criteria, waaraan men zijn loop-
baan toetst, konden de meeste onder-
vraagden niet of nauwelijks geven. Opval-
lend was ook, dat de ondervragers nage-
noeg geen indicatie kregen van mensen,
die een stukje zelftraining nastreefden om
bepaalde stagnerende capaciteiten tot

verdere ontwikkeling te brengen.

Het enige aspect waar planmatigheid te

bespeuren viel bij de ondervraagden, was
het bijblijven in kennis. Daar was men
zich dus planbewust, alhoewel velen niet
toekwamen aan de volvoering ervan.

Over het algemeen bleken de geënqu-
teerden wel verwachtingen te hebben en
ook eisen te stellen. Deze culmineerden
echter in geen enkel geval in een geheel,
dat men een plan zou kunnen noemen. Wel
was de tendens te bespeuren om zoveel
mogelijk wegen en mogelijkheden open te
houden.

De enquêteurs kregen bij de gesprekken— en dit werd tijdens de discussies op de
nationale conventie van de Junior-Kamer-
Nederland in Zutphen bevestigd — wel de
indruk, dat er op z'n minst veel belang-
stelling bestaat voor de idee carrière-plan-
ning. Tenminste wanneer dit niet wordt
opgevat als eenzijdige 'Streberei'.

Zou er meer helderheid op het gebied
van de doelstellingen zijn, dan zou volgens
de ondervragers van het NPI zelfs wel

Mensen en zaken
De storm en het huis.

Het was een uur of negen in de avond. De
storm had windkracht 9 bereikt en beukte
de vensters van het huis, dat niet ver van
de zee stond. Op de tafel stond een grote
schemerlamp met een gele perkamenten
kap. Tegenover elkaar zaten een man en
een vrouw. Zij speelden schaak en waren
diep verzonken in hun spel.

De man rookte een pijp. De blauwe
rookslierten kringelden rond de lampekap
en werden zo nu en dan door de warmte
naar binnen gezogen, om even later aan
de bovenkant omhoog te stijgen naar de
balkenzoldering van de kamer. Het gou-
den lieht op het schaakbord deed de stuk-
ken glanzen, maar vervaagde naar de hoe-
ken van de kamer, waar de voorwerpen
onduidelijk werden.

Zij waren niet jong meer, misschien eer-

der zeventig dan zestig, maar hun gezicht
was van een eigenaardige jeugdigheid, zo-
als alleen, maar voorkomt bij mensen, die
noch innerlijk noch uiterlijk aangetast
worden door de problematiek van het le-

ven.

Er hing een niet te beschrijven sfeer
van goedheid en tevredenheid in het ver-
trek. Buiten loeide de noordwester met
aanzwellende kracht, maar hij was niet

bij machte de volstrekte harmonie tussen
beide mensen te verstoren.

De vrouw verzette een pion en stond op
om koffie te schenken. Terwijl zij in de
keuken bezig was, tuurde de man op het
schaakbord en riep, zonder z'n hoofd om
te wenden: 'Dat is dom van je!' De vrouw
kwam terug met twee kopjes koffie en
keek toe hoe de man met een paaid de
pion sloeg en tegelijkertijd haar koning
schaak zette. De vrouw uitte een kwasi-
verontwaardigde kreet: 'Ach, d&t heb ik

niet gezien!' Zij ging aan tafel zitten en
zette de koning een vak naar links.

'Dat kan niet!' zei de man, 'dan ben je

in de volgende zet met schaak je dame
kwijt!'

'Lieve help', zei de vrouw, 'wat speel ik

toch slecht vanavond. Maar gezet is ge-
zet, ga je gang!'

Maar de man drong aan dat zij haar
koning naar voren moest zetten en ten-

slotte, deed zij dat. Zij moesten lachen en
dronken hun koffie.

Even later had zij toch de partij verlo-
ren, want zij deed weer een foutzet, maar
nu wilde zij van een korrektie niets we-
ten. Lachend had zij haar koning met een
vinger omver gegooid en gezegd: 'Je was
goed, zoals altijd, er is van jou niet te

winnen!'

En de man had zijn sukses bescheiden
verkleind door de opmerking dat zij er
niet helemaal bij was geweest vanavond
en anders heus wel sterker speelde.

Zij bleven nog wat praten. Over de ge-
wone dingen van de dag, over de kinderen,
die al lang uit huis en getrouwd waren. Zij

waren het soms niet helemaal eens met el-

Tiaar, maar uit beider woorden klonk het
respekt voor eikaars bedoeling. En dat
was goed.

De storm rukte nu met tomeloos ge-
weld aan het huis. Striemende regenvla-
gen kletterden tegen de ramen, maar het
verontrustte de man en de vrouw niet.

Beiden voelden zich veilig in het huis, dat
vjan elkaar verschillende materiaal 'was
gebouwd. Ieder deel van dat materiaal
had z'n eigen functie: de bouwstenen, het
hout, het glas en het cement in de voegen.
Het geheel was een hecht bouwsel, dat
weerstand bood aan vernietigende invloe-
den.

Zo' was het ook met de man en de
vrouw. Twee wezens, met ieder een eigen
gedachte- en gevoelsleven. En toch een
sterke eenheid vormend.

MOMUS

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,
telefoon 2058.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181

G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091

T. van Vreeland, Koninginneweg 34,
telefoon 5600.

J. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499

WIJKZUSTER:
Zaterdag 19 en zondag 20 april:

Zr. S. M. Molenaar-de Wilde, Haarlem-
merstraat 88, telefoon 2720.

APOTHEEK:
19—25 april:

Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
telefoon 3185.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon
(023) 11990.

kunnen blijken, dat er een grote poten-
tiële behoefte bestaat aan carrière-plan-
ning.
Andere problemen: uitgangspunten en

principes om individuele carrière-planning
ten opzichte van zijn bedrijf voor zichzelf
te rechtvaardigen ontbreken nog. Ook is

er geen (mede-menselijk) milieu, waarin
de carrière-planningsaktiviteit kan plaats-
vinden.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 20 april:

Kerk:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. M. C. Don van Heems-
kerk.

Jeugdkapel:

Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman.

NED. PROTESTANTENBOND
Aula 'Het Huis in de Duinen'

Zondag 20 april:

10.30 uur: ds. K. Strijd (n.h.) van Am-
sterdam.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15

Zondag 20 april:

10 uur: ds. J. de Waard.
KINDERKERK.
19 uur: ds. W. van Wijk van Haarlem-
zuid.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. de Waard.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grotf Krocht

H.H. Missen op zaterdag 19.30 uur.

Zondag: 9.30 en 11.30 uur.

In de week: iedere avond 19.30 uur;
dinsdags t.m. zaterdags om 9 uur.

Bijkerk-Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.
Donderdag 19.30 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 3 uur samenkomst in
„Pniël", Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3
Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16.

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 20 april:

9.45 uur, Hilv. I, radiotoespraak door
de heer H. Bonger. Onderwerp: Eras-
mus, een redelijk mens.

P.P.C.-RIT
De motor- en autoclub 'Zandvoort' organi-
seert een avond-P.P.C.-rit op zaterdag 19
april. De lengte van de rit bedraagt onge-
veer 42 km en er zal worden gereden met
een gemiddelde snelheid van 24 km per
uur. De start vindt plaats bij restaurant
'De la course', om 20 uur.

Vier Amerikaanse Aquanauten

acht weken onder de zeespiegel

Vier Amerikaanse aquanauten, die 59 dagen hebben doorgebracht op
een diepte van 15 meter onder oppervlakte van de Caribische Zee, zijn

deze week naar de oppervlakte teruggekeerd. Zij braken het bestaande

rekord voor verblijf onder zee, dab op dertig dagen stond.

Na hun terugkeer deze week, hebben zij

ongeveer 20 uur in een decompressieka-
mer gezeten. Een van de mannen zei, toen
hij weer boven was: 'Het was een mooi
plekje om eens te bezoeken, maar ik zou
er niet willen wonen'.

Gedurende de twee maanden in hun on-
derwaterwoning, de 'Tektite 1' hebben de
mannen de onmiddellijke omgeving van
hun verblijf in kaart gebracht en geolo-
gische en biologische studies verricht. Zij
verbleven gemiddeld 2y2 uur per dag bui-
ten de Tektite, die bestond uit twee sta-
len cilinders met een hoogte van zes en
een diameter van ruim vier meter.

Het doel van het experiment was voor-
al om na te gaan hoe de mens zich aan-
past aan langdurige aanwezigheid onder
de zeespiegel. In de decompressietank
werd het lichaam van de vier mannen be-
vrijd van de grote hoeveelheden stikstof,
die onder zee werden gebruikt om een te-

genwicht te vormen tegen de druk van 't

water.

De mannen hebben een mengsel van
stikstof en zuurstof ingeademd, waarbij
de hoeveelheid zuurstof gelijk was aan
die op aarde, maar de hoeveelheid stik-
stof 2 1/3 maal zo hoog. Volgens de arts,
die toezicht had bij het projekt, heeft dit

experiment aangetoond dat de duikers tot
op een diepte van ongeveer dertig meter
kunnen werken zonder gebruik te- hoeven
maken van heliumdruksystemen. Het ge-
bruik van helium-zuurstofmengsels is vee!
duurder dan de toepassing van het stik-

stof-verzadigingssysteem en levert ook on-
prettige bijverschijnselen op.
De arts verklaarde, dat oorpijn het eni-

ge medische probleem was, dat zich gedu-

rende de twee maanden voordeed. Het ex-
periment was een gezamenlijke onderne-
ming van de NASA, de Amerikaanse ma-
rine, General Electric en het ministerie
van binnenlandse zaken en kostte 2,5 mil-
joen dollar. Met de kennis die hiermee is

vergaard hoopt men in staat te zijn de
continentale plateaus in de oceanen te
kunnen exploreren.

laatje}

rijden!



ZANDVOORTSE WIJNHANDEL A. W. E. KONIJN
van 19,80 voor

HAIG Scotch whisky 14,95

RADEMAKER
JONGE JENEVER, 35%
beslist GEEN witte jenever

van 10,65 voor

9,45
DUFF GORDON
dry pale sherry

KERSENWIJN met brandewijn, per fles 3,35

CORDIAL met brandewijn, aperitief n Ag
2 flessen OjïJO

VOOR HEN DIE HET BESTE WILLEN — HALTESTRAAT 50, TELEFOON 2002

van 7,10 voor

5,96

BEZORGING AAN HUIS!

Grote voorraad in /

COUPONS ZOMERSTOFFEN
VOOR

Blouses

Rokken

Japonnen
vanaf ƒ 3,75.

Modemagazijn

T. C. van der Schelde
HALTESTRAAT 7

VOORKOM
DE SLIP
'Slippen ontstaat vaak uit een nood-
situatie, waarin plotseling geremd
of uitgeweken moet worden. Tot de
voorzorgsmaatregelen behoort daar-
om het zoveel mogelijk voorkomen
in een dergelijke situatie te gera-
ken. Defensief rijden is daarvoor
van belang.'

Bovenstaande waarschuwing is af-

komstig van het Verbond voor Vei-
lig Verkeer, dat onder het motto:
'Gladde weg, pompend remmen',
zijn eerste kernthema-aktie van dit

jaar start. Het Verbond adviseert
de automobilisten bij het optreden
van regen, mist, ijzel en sneeuw de
volgende regels in achte te nemen:

• Indien men op een gladde weg— door welke oorzaak dan ook —
een zgn. noodstop moet maken, b.v.

in files, is het aan te bevelen pom-
pend en in cadans te remmen. Door
pompend te remmen worden de wie
len niet constant geblokkeerd, waar-
door de kans op doorglijden wordt
tegengegaan:

O Vermijd bruusk optrekken,
evenals sterk remmen of scherp
sturen. Komt u door een of andere
oorzaak in moeilijkheden, blijf dan
kalm, rem niet, ontkoppel en stuur
snel in de richting waar u heen wilt.

Kies op gladde wegen (dat zijn

ook natte) altijd de hoogste ver-
snelling die voor het toerental van
de motor toelaatbaar is. Hierdoor
wordt de kans op overdosering
voorkomen.

• Draag zorg voor goede banden
en vooral ook voor de juiste banden-
spanning.

• Het verdient aanbeveling om
zorg te dragen dat de wielen goed
zijn uitgelijnd. Schokbrekers zijn
van groot belang: ze zorgen voor 't

kontakt tussen band en wegdek, v

• Schenk aandacht aan de toe-

stand van het wegdek. Los zand of
grint kunnen formidabele slips in
de hand werken.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking

Ophalen grof huisvuil
De direkteur van de dienst van publieke
werken maakt bekend dat ingaande mei
1969 het grof vuil, zoals ledikanten, ma-
trassen, meubilair, fietsen, haarden e.d.

eenmaal per maand en wel op de eerste
woensdag van de maand na schriftelijke

of telefonische aanvraag (tel. 4841 toestel

139) gratis zal worden opgehaald.
Het afval dient langs de openbare weg te

worden klaargezet. De regeling geldt niet

voor puin- of tuinafval.

De aanvragen dienen uiterlijk de dins-

dag voor de ophaalbeurt te 15.30 uur ken-
baar te zijn gemaakt.

C. H. VOGT

Per 1 april 1969 is in werking getreden
de nieuwe 'Kostenwet invordering rijksbe-
lastingen', welke tevens van toepassing is

op de invordering der gemeentelijke belas-
tingen.

Blijkens deze wet worden met ingang
van 1 april 19ff9 de kosten van een aan-
maning tot betaling bepaald op ƒ 1,—

,

terwijl de kosten van betekening van een
dwangbevel zijn vastgesteld op resp.:

ƒ 2,50 bij een gevorderde som van minder
dan f 50,— ; ƒ 5,— van ƒ 50,— tot minder
dan ƒ 100,— ; bij een gevorderde som van
meer dan ƒ 100,— is verschuldigd ƒ 5,

—

plus ƒ 1,— voor elk bedrag van ƒ 100,—

,

waarmede de gevorde som een bedrag van
ƒ 100,— te boven gaat.
Tevens zijn nieuwe tarieven vastgesteld

voor de betekening van een herhaald be-

vel tot betaling, voor inbeslagneming, ge-
tuigenloon, enz.

FAMILIEBERICHTEN

Op 2 mei a.s. hopen onze geliefde |j
ouders en grootouders m

E. de Muinck 1

A. de Muinck-Ras

hun 40-jarig huwelijksfeest te vie-

ren.

Hun dankbare
kinderen en
kleinkinderen

Zandvoort, april 1969
Kostverlorenstraat 34b

Mevr. A. v. d. Zwaai

Gediplomeerd pianolerares

Moderne methode voor beginners en ge-

vorderden.

Aanmelden

nieuwe leerlingen
Gemeenschapshuis, ingang Willemstraat.

Woensdag en donderdag van 2-5 uur of

tel. 023-80345. Alb. Neuhuysstraat 3;

Heemstede.

Na een kortstondige ziekte is nog
vrij onverwacht van ons heengegaan
onze Vader, Behuwd- en Grootvader

SYTZE SIJTSMA
in de ouderdom van 75 jaar.

Uit aller naam:
S. Sijtsma

Zandvoort, 15 april 1969
Brederodestraat 19

De teraardebestelling heeft heden
plaats gevonden op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.

tMeki
..Fwheïb ti\e gklS at&>

"\

Makelaar <*,.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11

Zandvoort

TeL 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

Dankbetuiging

Voor de bewijzen van belangstelling en
medeleven bij het zo plotseling heengaan
van mijn lieve vrouw en moeder

MARIJTJE GREEFF-KOPER
betuigen wij allen langs deze weg onze
welgemeende dank. •

F. J. J. Greeff
Freddy

Zandvoort, april 1969
Van Lennepweg 51, flat 4.

Dankbetuiging
Voor de hartelijke bewijzen van deelne-
ming ^ondervonden bij het overlijden van
mijn man, onze vader, behuwd- en groot-
vader !

ARIE PAAP
betuigen wij hiermede allen onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
H. Ch, Paap-de Vries

Zandvoort, april 1969
Emmaweg 1

Voor

familiedrukwerk

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1, telefoon 2135

Gevr. weg. huw. der te-

genw.: nette huishoude-
lijke HULP v. d. ocht-
uren in gezin van twee
pers. te Aerdenhout, bij

bushalte 80. Telef. 023-

40656.

Mooi HONDJE te koop,
Sheltie m. stamboom, 3
mnd. oud, (reu). Tel. 3929.

Extra
aanbieding
Zuiver wollen AaBé

PLAIDS van ƒ55,- voor
ƒ 35,-, zolang de voor-

raad strekt.

Vinkenstraat 30,
telefoon 5383

mt. 38-44 HELANCA f35,-

HALTE 40

SPOTKOOPJEü
Franse lange BRUIDSJA-
PON, mt. 38-40, tel. 3435,
Zandvoortselaan 8.

GROTE en KLEINE assu-
rantie-portefeuilles te koop
gevraagd. N.V. Makelaar-
dij 'VEMA', tel. 02560-7767

Te koop: groot TAFEL-
BILJART. Hulsmanstr. 2.

Voor langere of kortere
tijd direkt te huur aangeb.
gemeub. 3-KAMERFLAT,
cv. en lift, uitz. op zee en
duinen te Zandvoort. Br.
ond. nr. 3005 bur. Zandv.
Courant.

Voor een oprecht geluid:
de Zandvoortse Courant

Ons blad wil:

• Aktueel nieuws geven
van velerlei aard;

• Zijn kritische en sti-

mulerende taak eerlijk

vervullen;

• Een tikje spot en hu-
mor niet vergeten.

Achterweg 1 - Telef. 21S5
Zandvoortse Courant

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

DE VRACHTWAGEN IN HET VERKEER

Probeer nooit met
alle geweld vanaf een
invoegstrook vooreen
vrachtwagen te tomen.

(zie tekening

)

• U kunt A niet zien,

• De vrachtwagen kan
niet naar links.

• Bovendien kunt u bij B
in moeilijkheden komen.

NEEM NOOIT RISICO
Voeg in zo'n geval achter
de vrachtwagen in.

GOED INVOEGEN...GOED
VOOR UW VEILIGHEID!!!

VOEG VEILIG IN

& CARRY CONTANT BETALi

[UW SPECIAALZAAK

VOOR

TEXTIEL EN

(WONINGTEXTIEL

etage Grote Houtstraat 83 87
GEDEMPTE OUDE GRACHT 86 (onder één dak)

KORTING BIJ AANKOPEN

TOT 250 GULDEN

BOVEN DE 250 GULDEN

EEN KORTING VAN
Cheques en direct uitgeschreven girokaarren worden als contante betaling

geaccepteerd - Goederen kunnen niet geruild worden



't Enige echt-Indische Restaurant

in geheel Kennemerland DJEMPOL Noordboulevard, nabij circuit

Telefoon 2044
Nasi- en Bami-schotels v.a. ƒ 5,-

bezorgen wij ook aan huis!

In N«d«rl«nd jjtbottold m«l toeawmmlng vul do rodithebbendo op do godoponeordo handohmorkon „Coca-Cols" on GCd»" .wolko boldo holzolldo produkt aanduidt*.

grootste
HesCoke
ter

-wereld

!

Coca-Cola nu in reuze fles van een hele liter

met handige schroefdop! 4

Prijs

Coca-Cola in de
nieuwe literfles heeft
een hermetisch slui-

tende schroefdop: draai
open . . . draai - dicht! Handig.
Dop d'r op en de 100% smaak
van een volle liter Coca-Cola
blijft volledig bewaard. Spran-
kelend tot en met het laatste

gulle glas.

Coke in de reuze literfles,

da's dubbel voordelig ... g
Vandaag nog in huis halen! A^

<
~YY{ode. du ^Paóóacfe 9

voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

Goedkoop vakwerk
SCHILDERSBEDRIJF

n.v. P. RIJNIERSE
ZIJLWkG 13, OVERVEEN — TELEFOON 023

10961

15084

AUTOVERHUUR
' „ZANDVOORT'

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.

Opeis en V.W., all-risks

verzekerd.

DBCURE
Mcd. gedipl.

G. Sluijter-Helderman

Kostverlorenstr. 31

Telefoon 3163

Bel 5697
voor al uw onderhoud- en
reparatiewerk.

E. v.d. BERG
Burgem. Beeckmanstr. 38

elektrotechnisch
installatiebedrijf

van der pol
BLOEMENMRLSEWEG 275

TELEFOON 023-6 0142
OVERVEEN

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANT!

Zij is een van die ruim
850.000 eenzame Duitse
vrouwen. Vragend kijkt zij

U aan. Wie wil haar en
haar lotgenoten gelukkig
maken.
Geld maakt niet gelukkig,
dus vermogend behoeft U
niet te zijn, wel een vlij-

tige^ levenslustige en toch
huiselijke man.
Wie heeft mij nodig? Wie
mag ik mijn liefde schen-
ken. Wiens kinderen mag
ik verzorgen en vertroete-
len? Wanneer U met mij
of mijn lotgenoten kennis
wilt maken schrijft U dan
eens en U ontvangt direkt
de afbeeldingen van 18
van ons waaruit U een
eerste keus kunt maken.
Alle verdere inlichtingen
over ons kunt U verkrij-
gen bij het Duits-Nederl.
Bemiddelingsbur. P. van
Nieuwenhoven, Postfach
1466, 424 Emmerich, West-
Duitsland.

Het adres voor

goed en verantwoord

schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 15079.

TAPIJT-
TEGELS

Wij gaan door met 15%
korting op tapijttegels, an-
dere vloerbedekkingen, ma-
trassen, bedden, gordijnen,
enz., enz.

Vinkenstraat 30, tel. 5383.

Autoverhuur O. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kaüett - Volkswagens •

Opeis Kapitan - Rekord
Óaf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2. tel. 4200 en 3652

KEUR-VERF

Behang
RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V W. 1300
en

nsu mi
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Van Kessel

voor pianostemmen
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem. Tel. 21036.

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over-

leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zlandvoort.

Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek. Jansstraat, Haarlem-
Telefoon (023) 10117.

Assurantie kantoor

E. J0NGSMA & ZOON
Oranjestraat 2-12, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

VAN DENSEN'S
centrale verwarmingsbedrijf

fc AANLEG

it OMBOUW

•fr
ONDERHOUD

'

^t REPARATIE

% CENTRALE VERWARMING

fc AARDGAS-INSTALLATIES

>f OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEP. 2972
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Tweede blad van de Zandvoertse Cbufarit

SpMi e** spel

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
april:Programma zaterdag 19

6 Zandv.m. 2—VEW 2
25 DSOV—Zandv.m. 3
30 VEW 7—Zandv.m. 4

Adspiranten:
47 Zandv.m. b—RCH b
57 Zandv.m, d—EDO d

Pupillen A:
134 EDO a—Zandv.m. a
145 Zandv.m. f—Zandv.m.

Pupillen B:
155 Zandv.m. d—DCO b
158 Zandv.m. e—RCH b

Programma zondag 20 april:

Zandv.m. 2—St.vogels 2
12 Zandv.m. 3—DSS 2
22 NAS 2—Zandv.m. 4
33 St.vogels 4—Zandv.m. 5
37 Zandv.m. 6—DSK 3
48 'Zandv.m. 7—O.G. 4
96' Zandv.m. 11—DCO 7

107 St.vogels 12—Zandv.m. 12

Junioren:
111 Concordia a—Zandv.m. a
138 Concordia d—Zandv.m. f

15.15 u.

14.30 u
15.15 u.

14 u.

14.30 u.

Hu.
Hu.

11 u.

Hu.

14.30 u.

12.30 u.

12 u.

9.45 u.

9.45 u.

9.45 u.

9.45 u.

9.45 u.

12 u.

9.45 u.

caócrn cjance.

daar slaagt U!

Kostverlorenslraai 49
Zandvoort Tel. 4492

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"

Uitslagen afgelopen weekeinde:

Spaarnestad—TZB 3—

1

TZB 5—HFC 13 4—2
ADO '20 12—TZB 7 afg.

TZB a—Bloemendaal a 4—

2

TZB—THB 3—1
TZB 2—Concordia 4 afg.

Schoten 10—TZB 5 n.o.

TZB 6—ADO '20 12 afg.

NAS b—TZB a 5—1

Programma zaterdag 19 april:

ASPIRANTEN-TOURNOOI T.Z.B.

Adspiranten:
82 HFC i—TZB c

Programma zondag 20 april:

Senioren:

13 SVY—TZB
51 TYBB 5—TZB 2
77 EDO 8—TZB 3
86 TZB 4—Alliance 4

108 TZB 7—VI. Vogels 5
109 ADO '20 12—TZB 6

15.15 u.

14.30 u.

12 u.

14.30 u.

12 u.

12 u.

14.30 u.

Zandvoortse Hockeyclub „Z.H.C."
Programma zaterdag 19 april:

Meisjes junioren:

Zandvoort IA—Dames IV 14 u.

Zandvoort 2A—Bennebroek 2A 15.15 u.

Jongens junioren:

Zandvoort 2A—AMVJ 2A , 15.30 u.

Programma zondag ZO april:



Een betoverende kollektie. Opwindend, verblijdend en verrassend. De grote keuze die u
wordt geboden in dessins, kleuren en
modellen in badpakken en bikini's is

zonder weerga. Kies een van de vele

modieuze badpakken uit onze
INTERNATIONALE BADKOLLEKTIE
bikini's vanaf 1 5 .90 badpakken vanaf 1 3 .75

Deze bikini van nylon-
bouclé, heeft een vrij

laag broekje. De combi-
natie is van licht sneldro-
gend materiaal gemaakt.

Zéér apart model

19.90

BADMODE-
Luchtige bikini van
katoen. Een vlot

modelletje in turquoise

17.90

„Holiday" heet dit bad-
pak van helder eiland-
dessin. Druk op 100%
Helanca, met moderne

schouderbandjes

39.95
Er is een heleboel nieuws onder de zon. Strandjurkjes, een betoverende kollektie in

opwindende kleuren, reeds vanaf 18.50. Leuke, aparte baddoeken, badlakens, badtassen

en -mutsen. Ook de kinderen een eigen bad- en strandmode.
HAARLEM: Grote Houtstraat 83-87,

Ged. Oude Gracht 86, Rijksstraat-

weg 533 (Delftwijk).

ZANDVOORT: Grote Krocht 30-32.

HEEMSTEDE: Raadhuisstraat 52.

IJMUIDEN: Kennemerlaan 41.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit

van Bakker van der Werff
Gasthuispleui 3, telefoon 2329

Speciale

aanbiedingen
Alle bekende merken m prijs ver-

laagd, o a.

Martell cognac van 22,75 voor 16,95
Hennessy cognac van 22,75 voor 16,95
Remy Martin . van 25,75 voor 19,50

IMPORT WHISKY
Alle bekende merken in prijs ver-

laagd, o a.:

Grant's . van 21,75 voor 16,95

White Label van 21,50 voor 15,95
CanadianClub .. van 22,40 voor 16,95
Drambuie . van 24,90 voor 18,50

Cutty Sark van 21,95 voor 15,95
White Horse van 21,75 voor 17,95

Blarck & White van 21,75 voor 16,95
Johnny Walker van 21,75 voor 16,95

Haig van 20,85 voor 16,50
Gordon Gin . van 17,95 voor 14,95
Bacardi van 20,35 voor 16,35

Sheny, 3 flessen . . . 10,

—

LEGNER
Jenever . ... 8,50 p. lti

Oude jenever . . . 8,95 p. ltr.

Vieux 8,95 p. ltr.

Brandewijn . . . 8,95 p. ltr.

Citroen jenever 7,95 p. ltr.

Citroen brandewijn . . 6,95 p. ltr.

Bessen Jenever 6,95 p. ltr.

Kersen brandewijn . . 6,95 p. ltr.

Abrikozen brandewijn . 6,95 p. ltr,

Frambozen brandewijn 6,95 p. ltr.

FRANSE LIKEUREN, alle merken,
o a

Dom . van 24,75 voor 18,50

Cointreau .. van 23,50 voor 17,25
Grand Marnier Jaune

van 21,45 voor 15,50

Pernod, per ltr van 24,50 voor 17,45
Vodka Smirnoff

van 15,35 voor 12,90

Jus d'oiange Troessma,
per fles

Elke 2e fles 60 cent.'

0,98

WIJNHANDEL

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Wij bezorgen thuis.

HOUT — BOARD
Alles voor de doe-het-zelver.

— TRIPLEX

W.JANSEN
Kameilingh Onnesstraat 21.

Privé - De Genestetstraat 7.

Alles leverbaar, van hout tot betonschuttmgen.

Aantrekkelijke prijzen!
Alleen zaterdags geopend van 9-5 uur.

VAMOR-RIJSCHOOL
P. C. Laarman
NIC. v.d. LAANSTRAAT 5 rood

HAARLEM — TEL. (023) 13434

Voor al uw rijbewijzen

e,

kuntu
©'Uu

'©/??

°o*
"Oq

**a%*«
'*/,

'e\%
**

\% %
\wij kennen al uwvragen (en alleantwoorden daarop. . . .)

Al die problemen zijn in de meeste gevallen helemaal geen probleem, omdat wij door onze ervaring bijna altijd direcQ
wel weten welk antwoord bij welke vraag hoort. Profiteer dus van onze ervaring en vraag maar: financierings

problemen? Wij kennen de oplossingen... Hoe en wat in

welke ruimte? Wij geven u't antwoord en zonodig een

(gratis) bouwtekening.Vragen over de befaamde Rose-keuken?150 opbouw-elementen geven even zovele ant-

woorden. Montage? Doen we zelf en is derhalve helemaal geen probleem.Ons bedrijf is uit de bouw voort-

gekomen «n slechts léén van onze aktiviteiten op bouw-

en installatiegebied. Kortom: heeft u vragen? Het keuken

informatie, centrum is geopend van 9 -12 uur en van 1.30-

5.30 uur, ook des zaterdags. • geen parkeerprobleem.

keukeninstallatiebedrijf zandvoort"
Informatiecentrum voor moderne keukens/. Paradijsweg 11a. Zandvoort, tel. 02507-2361

aTa rosé
*A* KEUKEN

PLANTAARDAPPELEN
uitsluitend goedgekeurde.
Alle soorten voorzien van
certificaat met plombe.

VAN DEURSEN,
AARDAPPELBEDRIJF

Ged. Oude Gracht 107,
Haarlem, tel. (023) 14245.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

WOON- en WINKEL-"
HUIZEN te koop gevr.,
zowel leeg, als voor beleg-
ging, verkopers betalen
geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

QUICK SERVICE
„ZANDVOORT"

Dr. Scnaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Reparaties, poetsen en
wassen, ook op zaterdag.
Banden tot 30% korting.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

HANAU
hoogtezonnen

's Werelds beste'!

Vraagt inlichtingen

of demonstratie 1

Drogisterij-Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7, telef. 2327

Schilders-

bedrijf

Telefoon 2638
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Zorg ovei pi ijsontwikkehng

Vuurproef voor Zandvoort
in het komende seizoen

'De sterke prijsverhoging sinds de invoering van de BTW zal Zand-
voort het a.s. seizoen op de vuurproef stellen'. Dit zei de voorzitter van
de Zandvoortse Handelsvereniging, de heer H. Hildering, tij'dens de

j.1. donderdag in 'De Kousepael' gehouden slotvergadering van het win-

terseizoen 1968-'69. De ZHV-voorzitter toonde zich bezorgd over de

prijsontwikkeling die zich in alle sectoren van het bedrijfsleven voor-

doet. Vooral de horeca-ondernemingen staan door het gestegen kosten-

peil en de belastingen onder zware drulc. Wij zullen alle zeilen moeten
bij zetten om onze positie in de toeristenindustrie te handhaven.

De heer Hildering was overigens niet pes-
simistisch gestemd over de vooruitzichten
voor de komende zomermaanden en be-
schouwde de bezoekersinvasie op de beide
paasdagen als een gunstig voorteken.
Zandvoort worstelt nog steeds met par-

keerproblemen, stelde de voorzitter in zijn
inleiding vast. Hij zag m het plaatsen van
meer parkeermeters in en nabij de win-
kelstraten de enige remedie om. van de
parkeei -ellende verlost te raken De heer
Hildering had veel waardering voor de
reinigingsdienst van publieke werken, 'die

er voor zorgt dat de straten van de bad-
plaats goed worden onderhouden'. Hij deed
een beroep op de winkeliers hieraan in
eigen omgeving daadwerkelijk mee te
werken, 'want veel handen maken licht
werk'.

Voorzitter noemde het binnenkort voor
het publiek te openen 'Dolfirama' op het
Van Fenemaplem een welkome aanvul-
ling van de toeristische attrakties in Zand-
vooit Het verheugde spreker dat het dol-
fijnenbasin ook tijdens de wintertijd ge-
opend zal zijn Als speciale service voor
ae winkeliers kondigde hij een dagelijkse
publikatie van de wisselkoersen van bui-
tenlands geld aan. De wisselkoersen zul-

len de middenstanders via de banken be-
reiken Het zal de efficiëntie bij de bedie-
ning van de buitenlandse gasten bevorde-
len, aldus de heer Hildering.
Na de inleiding van de Z.H.V.-voorzit-

ter wisselden de aanwezigen langdurig
van gedachten over de uitgave van een
nieuwe zakengids van Zandvoort t.b.v. het
publiek De meerderheid zag er weinig'
nut in en kon er met warm voor lopen.

Besloten werd een beslissing over het al

dan niet laten verschijnen van de gids uit

te stellen tot de a s. najaarsbijeenkomst
van de vereniging. In de tussenliggende
maanden zullen de Zandvoortse zakenlie-
den over een evt. uitgave worden gepolst.

Na het zakengids-debat brachten de or-

ganisatoren van de Smt Nicolaasaktie
1968 verslag uit over de resultaten. Die
waren, vooral op het financiële vlak, suk-
sesvol. Het comité had er plm. 4000 gul-

den aan overgehouden. Toch wil men het
anders gaan doen Voorgesteld werd het
pijltjes gooien om prijzen in een tent op
het Raadhuisplein te vervangen door een
andere attraktie. In de herfstbijeenkomst
zullen hierover nadere mededelingen wor-
den gedaan.
Namens de commissie 'autowegen Zand-

voort' — de commissie die ijvert voor een
rechtstreekse verbinding tusen Amster-
dam en Zandvoort — brachten de heren
F. J. E. van Houten en J. J. Pas rapport
uit. Beide rapporteurs moesten tot hun
spijt mededelen dat een direkte verbin-
ding geen schijn van kans maakt bij de
vijf gemeenten in Zd.-Kennemerland. Deze
blijven vasthouden aan de zgn. 'De Ra-
nitzweg' waarvan het tracé ten zuiden van
de Zandvoortselaan gepland is. Dit tiace

THE LIONS

IN FINALE GEKLOPT
DOOR FLAMINGO'S

\

Het eerste team van de Zandvoortse bas-

ketballvereniging 'The Lions', dat na een
schitterend seizoen m de finale voor de
NBB-beker teiecht kwam, heeft het titel-

gevecht met de Flamingo's uit Haarlem
met 52-37 veiloren. De finale werd zater-

dag in de Bernardhal te Utrecht gespeeld

en bijgewoond door een groot aantal uit

de badplaats meegekomen supporters On-
danks de nederlaag, die m de tweede helft

een feit werd, mag de groep van coach
Jan Bogaard op een fraaie prestatie te-

rugzien Vooral in de slotfase van de eer-

ste helft was The Lions bijzonder op
dreef en werden de Flamingo's keer op
keer overrompeld en voor voldongen feiten

geplaatst.
De heren van Flamingo's begonnen al

direkt met een fel offensief tegen het
Zandvoortse Lions en dat bracht de Haar-
lemmers via 6—2 naar een voorsprong
van 14—4. Hierna kwam Lions er beter

m Vooral Boogaaid werd telkens vrijge-

speeld zodat Lions juist voor het ingaan
van de rust weer naast Flamingo's was
gekomen: 18—18.

Na de hervatting bleef Lions volharden
in het gekozen aanvals- en verdedigings-
spel waartegen Flamingo's toch geen vol-

doende antwoord had Lions kwam aan de
leiding en wist de kleine voorsprong tot

halverwege de tweede speelhelft te hand-
haven. Toen ging het snel 'bergafwaai ts'

en Flamingo's nam de leiding over. Mef
nog ongeveer vijf minuten te spelen ston-

den de Haarlemmers al met 39—31 voor.

Toen met nog enkele minuten te spelen
Boogaard met vijf fouten de strijd moest
staken was de strijd definitief beslist. Fla-

mingo's won met 52—37 x

Topscorers voor Flamingo's waren Wim
Franke 9-10 en Jimmy Myers 2-10. Voor
Lions kwamen in de dubbele cijfers: Rob
Boogaard 10-0 en Litsenberg 4-9.

sluit via Heemstede en de Haarlemmer-
meer aan bij de oost-west verbinding.
Maar het kan, ook al geven Ged. Sta-

ten dit jaar hun fiat, nog wel 7 a 10 jaar
duren voor genoemde weg er komt, aldus
de rapporteurs.
Nu voor de direkte aansluiting met de

hoofdstad niet wordt gevoeld door de over-
heid, moet met alle kracht op een snelle
verwezenlijking van de 'De Ranitzweg'
worden aangedrongen De commissie
'Autowegen Zandvoort' zal naar middelen
zoeken hiervoor propaganda te maken via
de publiciteitsmedia.

CAUSERIE VOOR LEDEN
VAN N.C.V.B.

Op de door de afdeling Zandvoort van de
Ned. Chr. Vrouwenbond a s. vrijdag m de
Calvijnzaal van de geref. kerk te houden
bijeenkomst komt ds. F. H. Veenhuizen
uit Amsterdam spreken. Als titel voor
zijn causerie koos hij: 'God voor of tegen
mij?'

MUZIEKKAPEL
ORGANISEERT
DRUMBANDCONCOURS
In totaal dertien drumbands hebben inge-

schreven voor het op 18 mei a sT door de
Zandvoortse Muziekkapel te organiseren
concours voor drumbands Er bestaan ver-
gevorderde plannen om hiervan een om
het jaar weerkerend evenement te maken.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
De uitslagen van de op donderdag 17 april

gespeelde club- en bekerwedstrijden luiden

als volgt:

De Bruin—Buissmk %

—

Vz

Lindeman—Roelfsema %—

%

De Jong—Heierman 1—
Hessing—Van Elk —

1

E Geerts—v.d. Brom —

1

Verlaan—Kolkman 1—
Koel—Van Keule 0—1
S. P. Weller—Eldermg 1—0
Roetemeyer—Loo 1—
Loevendie—Muller —

1

F Geerts—R. Weller 0—1

Ovei een mogeliilce fusie tussen do ZHV
en de rit. 'De II u /e v, i& het liestuui van
de handelsvei optimistisch gestemd De
meeiderheid van de leden van. beide voi-
enigingcn ib ei vooi, omdat men beselt
dat een giote mtddetistandsoiganisatie
méei kan bei eiken voor hot Zandvoortse
bedrijfsleven. Binnenkort zullen de bestu
ïen van de veienigingen bijeen komen om
de technische en oiganisatonsche facetten
van een samengaan te bespreken. In een
later stadium zullen de leden van de beide
organisaties over de fusieplannen wolden
geraadpleegd.

Tijdens de rondvraag werd 'het uit de
grond schieten van café's en bais' te berde
gebracht. Moest hier geen paal en perk
aan worden gesteld, wilden enkele bezorg-
de ZHV -ers weten. Voorzitter Hildering
moest vei klaren dat er weinig tegen het
'uit de grond schieten' te doen is Wan
neer eventuele gegadigden aan alle bij de
wet gestelde voorwaaiden kunnen voldoen
is vestiging niet tegen te houden Alleen
in bepaalde gevallen kunnen b en w een
aanvrage voor een vergunning weigeren,
bijv als deze wordt gevraagd voor
de exploitatie van een horecabedrijf in een
specifieke woonstraat

Aan het slot van de bijeenkomst wenste
de heer Hildering Zandvoort een m alle

opzichten suksesvol zomerseizoen toe.

Z.O.V. ZINGT IN ZANDVOORT
OPERETTE-FRAGMENTEN
De door de Znndvooitse Opeiettevei om-
ging voor dit seuoen geplande tweede uit-

voeiing in de Haail-emse Stadsschouwbui g
kan geen dooi gang vinden, omdat de
schouwbuigzaal peimanent m gebiuik is

Zoals bekend geeft de Z O V. al vele jaren
de operettevoorstellingen noodgedwongen
buiten de plaats van herkomst in verband
met het gebrek aan passende zaaliuimte
Toch wil men het seizoen 1968-'69 niet

ongemeikt afsluiten — op donderdag 21,

waterdag 26 en zondag 27 apnl as geeft
het gezelschap in Zandvoort en wel in het
vei enigingsgebouw 'De Krocht' een uit

voeling van bekende operettemelodieen
Do leiding is in handen van Martin Euch
Voor de muzikale begeleiding zoigen Hei-
man Teunissen, orgel en Johnny Euch,
bas.

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
Vei leden week is de laatste competitie van
het winterseizoen gestart Op de eerste
plaats in de A-lijn staat het koppel Jong-
bloed—Schutte met 58 52%, m de B-lijn

het dameskoppel Berner—Hagen met GO
% en in de C-hjn fam Erossois met 60 42
procent.

Beddingsbrigade hield jam vergadering

Nieuwe strandposf Tiet Oud'

zal op zaterdag 10 mei a.s. aan ZRB worden overgedragen

Jeugdcompetitie van de N.H.8.B.,
Zandvoort—Driehuis 2—3

Tijdens de vorige week in het Ge-

meenschapshuis gehouden algeme-

ne ledenvergadering van de Zand"

voortse Reddingsbrigade deelde

voorzitter J. G. Bisenberger in zijn

openingswoord mede, dat de nieu-

we strandreddingspost van de

ZRB, 'Piet Oud', op zaterdag 10

mei a.s. officieel aan de brigade zal

worden overgedragen. De nieuw-

bouw werd door de gemeente be-

kostigd.

Voorzitter releveerde in zijn inleiding nog
eens het grote sukses van de vorig jaar

onder de bevolking gevoerde aktie vooi
de aankoop van vier buitenboordmotoren,
naaat uit eén der strandposten van de
ZRB eenzelfde aantal was gestolen. On-
danks een uitgebreide speurtocht zijn de
motoren nooit achterhaald Gelukkig was
het financiële resultaat van de aktie ruim-
schoots toereikend voor de aanschaf van
nieuwe motoren 'De opbrengst', zei voor-
zitter Bisenberger, 'was hartverwarmend'
Het is een bewijs van de populariteit, dio

de brigade onder de inwoners van Zand-
voort geniet
In verband met de grote uitgaven die

de brigade zich moet getroosten op het ge-
bied van ondeihoud van motoren en de
brandstofvoorziening, resp. ƒ 1 807,— en
ƒ 1176,12, overweegt het bestuur bij de
gemeente aan te kloppen om het jaarlijkse

subsidie van ƒ 3.000,- — thans al opge-
soupeerd — te verhogen Op voorstel van

het bestuui zal de gemeente worden vei-
zocht m de direkte nabijheid van de nieu-
we leddingspost 'Piet Oud' voldoende par-
keergelegenheid te scheppen
De periodiek aftredende bestuursleden

t w de heren J G Bisenberger (voorzit-

ter), K C v d. Mije (penningmeester) en
C Visser (commissaris) werden herkozen
Er waren geen tegenkandidaten.

Tijdens de rondvraag werd er van ver-
schillende kanten op aangedrongen de les-

uien m het zwembad van Bouwes Palace
uit te breiden Dit in verband met de gro-
te en toenemende belangstelling die er
voor bestaat

P.V. PLEINES VLIEGT WEER
Afgelopen zondag nam de postduivenver-
enigmg 'Plemes' deel aan de eerste wed
vlucht van het seizoen De duiven werden
om 8 uur in de morgen in Roosendaal ge-
lost De eerste duif arriveerde om 9 58 uur— bijna twee uur later — in de badplaats
Hiei volgen de resultaten
A Molenaar 1, 13, 25, 26, 27
H Lansdoip 2, 7, 12.

M. Koper- 3.

Jb Koper: 4, 18, 19, 33, 39, 40.

B Lukkassen. 5, 6, 14, 15
J Donker 8, 10, 45.

C Visser- 9, 20, 30.

C Kerkman 11, 35, 44.

P Koper 16.

P Dannenburg: 17, 34, 36
L Bol 21, 24, 29, 38
W. Terol. 22, 41, 42.

J. Haiteveld 23, 32.

R Driehuizen 28, 31, 37.

H Doisman 43.

J. Fransen 46.

Hei vaMat-fiesüvat
Spartalc—Ajax in gevaar

Vrienden, we moeten er deze week weer
hard tegenaan Als alles goed gaat, krij-

gen we drie voetbalwedstrijden op de t.v.

Eigenlijk vier, maar dan tel ik de herha-
ling van een van de drie mee.

Ik vrees dat dit het nodige gedonder in

de gezinnen gaat geven En nu kan men
wel zeggen dat voetbal op de tv. — na
de fabeltjeskrant — de grootste kijkdicht-

heid heeft, alles goed en wel, maar vier

keer binnen vier dagen
Er zijn mensen, die m hun hart niet

eens zo veel op hebben met de voetbal
sport, maar als 't eens een enkele keer ge-

beurt, tóch naar een uitzending van de
een of andere wedstrijd kijken. Vooral als

het gaat om de Europa-cup'
Het wil me voorkomen dat een in we-

zen tneste samenloop van omstandighe-
den deze zwaar overladen voetbalweek op
z'n geweten heeft, 't Is wel eens anders
geweest' Wat is er soms niet te doen ge-

weest over de uitzending van éen enkele
wedstrijd. Nu eens was er weer wat met
de kaartjesverkoop, dan weer mankeerde
het aan overleg tussen KNVB—NTS -en

bedrijfsleven, (en op de achtergrond de
club') Het kostte dikwijls de grootste
moeite en laveerkunst om een uitzending
tot stand te brengen En dan stond het
dagen tevoren m de krant op welke wijze
de belangen van de voetbalfans werden
verdedigd of hop er mee werd gesold! En
nu opeens — alsof het niet op kan — hup-
faldera, vier lekkere hapjes, hatsjekidee'

Ik weet niet of u 't al gedaan hebt,
maar als 't niet zo is, dan wordt het tijd

om de zaken ernstig met uw huisgenoten
onder de ogen te zien. De komende vier

dagen zullen er hier en daar compromis-
sen moeten worden gesloten.

Ze zeggen wel eens: sport vereent en
kastje kijken misschien ook Hier lijkt me
dit even iets anders. Bij dit soort dingen
verdelen de voetbalsport en de tv. het ne-
derlandse voD* iri twee kampen De een
wil alles zien en de ander voelt er geen
klap voor om naar vier (drie) voetbalwed-
strijden achterelkaar te kijken Dat is de
meest zwart-witte tegenstelling Daartus-
sendoor zijn er allerlei stiommgen, waar-
uit dus een compromis moet worden ge-
boren Persoonlijk heb ik dit gedaan (U
weet dat ik ïekening dien te houden met
Tante Agaat)
Beginnen we met de woensdag Neder-

land I, 20.55 uur, A. C. Milan—Manches-
ter United. Op Nederland II draait er on-
geveer in dezelfde tijd een film. (Are de
Triomphe)
Donderdag Nederland I, 15.50 u , Spar-

tak Trnava—Ajax en dan om 18 15 uur
tot ongeveer 20 00 uur op hetzelfde net de
herhaling van deze w edstrijd. Om 15 50 u.
is er op net II geen concuirentie. Bij de
herhaling zou u op net II Scala en 'Studio
thuis' missen. (Fabeltjeskrant is buiten
gevaar!)

Zaterdag- Nederland I, 14 55 uur. De
Engelse beker-finale op Wembley tussen
Leicester City en Manchester City. (Geen
concurrentie op II).

En nu heb ik zo gedacht Woensdag
moet ik een veer laten om donderdag
Ajax rechtstreeks te zien. Ik denk niet
dat ik tante zover kriig dat ze die film
laat lopen, waarin Ingnd Bergman, Char-
les Boyer en Charles Laughton spelen.
Dus dan is 't mijn beurt op donderdag-
middag. (Ik neem een snippermiddag). De
herhaling kan me dan gestolen worden,
maar ik zal aan tante duidelijk maken

dat 't me toch wat doet, zodat ze dit als

een opoffering mijneizijds gaat beschou-
wen, waardoor ik waai schijnlijk de nodige
goodwill kweek voor de volgende keren
Zaterdagmiddag heb ik geen pijn Tante
gaat boodschappen doen en ik ga voor de
kijkbuis zitten met sigaien en pils, etc.

Als ik mijn rechten laat gelden op
woensdagavond, kan ik geen vuist maken
voor de een of andere opoffering op don-
derdagmiddag, want dan is er aan de an-
deie kant toch niks Tante kan dus met-
een op woensdag al 1— maken, als ze
er op staat die film te zien

Er is nog een mogelijkheid Pruts wat
aan uw tweede net, zodat dit de gehele
week buiten bedujf is. Dan moet u wel
naar net I uitwijken om tenminste nog
iets te zien. (Ik geef toe dat dit geen fat-
soenlijk middel is).

En nu komt ei een pikante bijzonder-
heid, die ik voor 't laatst heb bewaard
Vanmoigen stond er in de ochtendbladen
'T V -uitzending Spartak—Ajax m gevaar'
Het een of andere Zweedse reklamebuieau
schijnt enkele nederlandse bedrijven zo
gek te hebben gekregen in liet Spartak-
stadion door middel van borden reklame
vooi hun produkten te maken Als dat zo
is en de NTS ziet die borden, dan woidt
de wedstnjd niet uitgezonden'

(Dit heet bij de NTS sluikreklame — wat
het ook wel is — en dan is ei een af-
spraak dat er niet wordt uitgezonden)
Een beetje stom wel, want als die bedrij-
ven nou denken dat iedereen tijdens die
wedstrijd dnftig naar hun borden gaat
zitten kijken, vei gissen zij zich toch wel
Hun vergissing wordt pas gruwelijk en

zweemt naar zelfmoord, als ze die boiden-
reklame toch doorzetten, zodat de NTS
zegt Dag uitzending'

In dat geval doen die bedrijven er goed
aan hun pooi ten „met staal en beton te
barricadeten, want de kans dat ze een
zwaar beleg moeten doorstaan zit er dik
in.

En laat ze ook maar uit hun hoofd zet-
ten dat 95% van het nedeilandse volk
hun bier, hun sigaretten en hun spinazie
nog lekker vindt'
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FAMILIEBERICHTEN

Enige en algemene kennisgeving

Heden overleed na een langdurig,
moedig gedragen lijden onze lieve

zuster en tante

Petronella Hermina Ruijgrok
in de leeftijd van 58 jaar.

Noordeinde: J. H. Ruijgrok

Bloemendaal: P. de Jong
A. de Jong-Kleve

Delft: J. Th. de Jong

Zandvoort, 20 april 1969
Correspondentie-adres:
Zomerdijk 28, Noordeinde, post El-

burg.

De begrafenis zal plaatsvinden don-
derdag 24 april om 11.00 uur op de
Algemene Begraafplaats aan de
Kleverlaan, Haarlem, vanuit de
rouwkamer van de Mariastichting.

Met groot leedwezen geven wij ken-
nis van het overlijden van onze zo
gewaardeerde Secretaresse, mejuf-
frouw

P. H. RUIJGROK
die gedurende de afgelopen 23 jaar
belangrijke diensten aan onze Ver-
eniging heeft verleend.

Het Bestuur van de
Kennemer Golf & Country Club
te Zandvoort.

Kamerbreed-
tapijt

meubelstottering

'f Interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044, 3045 Politie

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeente-secretarie

2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023)-42212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAJB-servi ce-dealer

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en StaLionspiem

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gastorn., wasautomaten

2912 Hotel-Restant ant „Sonnehoeck",
Dr. Smusti aat 5

(023) -651 85 Singer Naaimachines, vert.

H. Koussan, rep. en demonstr. Rhks-
straatweg 122, Haarlem

(023) 87487 Snij/ei naaimachines, vert.

P. Houssait, iep. en demonstr., Edin
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma

•4519 Diamond Shop, fa. Barber dZ Zn,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN f

TER WOLBEEK BELLEN!
(023) -88277 Telefonisch Servicebureau en

Boodschapyendienst, dag en nacht.

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1

ONTMOET
ISRA€L

MAAK KENNIS
MET EEN GROOT ASSORTIMENT ARTIKELEN, ZOALS KUNSTNIJVERHEID EN SIERADEN,
CONSERVEN, ZEEP EN WUN, PLASTIC KLEEDJES, BADHANDDOEKEN, MAPPEN EN BOE-
KEN OVER DE*Sl&AT*iSR£R

VAN 21 APRIL t/m 3 MEI

in onze speciale

ISRAËLSTAND
GROTE HOUTSTRAAT 85—87
GEDEMPTE OUDE GRACHT 86

HAARLEM

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"

Uitslagen zaterdag 19 april:

Zandv.m. 2—VEW 2 0—0
DSOV—Zandv.m. 3 9—1
VEW 7—Zandv.m. 4 2—4

Adspiranten:

Zandv.m. b—RCH b —

1

Zandv.m. d—EDO d 3—

1

Pupillen A:

EDO a—Zandv.m. a 5—
Zandv.m. f—Zandv.m. g 8—

2

Pupillen B:

Zandv.m. d—DCO b



69e jaargang no. 32 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht in 1900 VRIJDAG 25 APRIL 19G9

Redaktie en

administratie:

Achterweg 1

Telefoon 2135

Postbus 23

Advertentieprijs:

15 et per mm-hoogte

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar
Per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,

—

Losse exemplaren 20 cent

Konlcïusie van socioloog De Jong.

Hoogbouw in Nederlands landschap

brengt visuele schaalverkleining teweeg

'Noch de woonverlangens van de

bevolking, noch de bouwkosten,

noch de (vermeende) ruimtebespa-

ring rechtvaardigen een uitgebreide

toepassing van hoogbouw. De vi-

suele invloed van zeer hoge bouw
doet bovendien de vraag rijzen of

deze tot in verre omtrek zichtbare

vorm van stedelijk grondgebruik

niet moet worden geweerd uit be-

paalde door hun openheid kwets-

bare polder-, plassen- en duinland-

schappen.

Dit zijn de belangrijkste konklusies van
een met veel cijfermateriaal gedocumen-
teerde beschouwing door dr. D. de Jong
over hoogbouw, huisvesting en landschap
in een onlangs verschenen aflevering van
het tijdschrift Natuur en Landschap. Dr.

De Jong is lector in het sociologisch on-

derzoek van de architectuur aan de Tech-
nische Hogeschool te Delft.

Stadbewoners verkiezen in veel sterkere

mate dan onze huidige steden doen ver-

moeden een eengezinshüis. De betrekkelijk
kleine minderheid die, óók bij geheel
vrije keuze, aan een flat de voorkeur
geeft bestaat in hoofdzaak uit bejaarden,
alleenstaanden en onvolledige gezinnen.
Naast factoren als privacy, speelgelegen-
heid voor kinderen, een tuin en voldoende
bergruimte, spelen de bouwkosten een rol.

In de praktijk ontlopen de huren van
eengezinsrijenhuizen en middelhoge etage-
woningen van gelijke oppervlakte elkaar
weinig of niet, terwijl vergelijkbare hoog-
bouw (met voorgeschreven personenlift)
zelfs duidelijk duurder is.

De opvatting, dat hoogbouw leidt tot

een belangrijke beperking van het stede-

lijk grondgebruik, is in haar algemeen-
heid onjuist. Een relatief grote ruimte-
winst treedt wel op bij overgang van vrij-

staande eengezinshuizen naar eengezins-
rijenhuizen:. naarmate meer bouwlagen
worden toegepast wordt deze besparing
echter naar verhouding geringer. Het

plan voor de Bijlmermeer — met 90%
hoogbouw — toont b.v. aan, dat de tus-

senruimten tussen de blokken met de
openbare voorzieningen een veel grotere
invloed hebben op de omvang van het to-

tale stedelijke areaal, dan het woonge-
bied in engere zin.

In het open Nederlandse landschap
brengt zeer hoge bouw een visuele schaal-
verkleining teweeg, die indruist tegen het
streven het platteland zo veel mogelijk
vrij te houden van zichtbare stedelijke in-

vloeden.
De landschappelijke konsekwenties van

hoogbouwprojecten zullen dan ook terde-
ge moeten worden onderzocht, terwijl te-

vens moet worden nagegaan of er vol-
doende gegadigden zijn die de hoogbouw
verkiezen boven alternatieve woonvormen.

DE HEER J. J. PAS
GEEN RAADSLID
De heer J. J. Pas komt niet in de Zand-
voortse gemeenteraad. De Kroon heeft
deze week het besluit van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, waarbij werd
bepaald dat de heer Pas tot de raad dien-
de te worden toegelaten, nietig verklaard.
De Kroon baseert haar oordeel op grond
van de bij de behandeling van deze kwes-
tie gevolgde procedure. Gedeputeerde Sta-
ten hadden één dag voor de zitting, waar-
in de zaak werd behandeld, aan de be-
langhebbenden bericht gezonden van de
datum van de behandeling. Het gevolg
was dat noch de heer Pas noch de ge-
meente op de zitting was verschenen.
De Kroon vindt een tijdsverloop van

één dag niet 'tijdig', zoals de wet voor-
schrijft en heeft daarom het besluit van
GS vernietigd.

Zoals bekend hadden de raadsleden P.
Flieringa (groep Breure) en N. J. Jans-
sens (bp) tegen het besluit van het pro-
vinciaal bestuur appèl aangetekend. Zij
waren van mening dat de heer Pas niet
in Zandvoort woonachtig was op het tijd-

stip, dat hij als opvolger van het vorig
jaar overleden raadslid D. Petrovitch
werd aangewezen.

Winst maken mag
vinden Nederlanders

t

Negentig procent van de Nederlanders is van mening, dat ondernemin-
gen winst mogen maken. 58 procent vindt het verantwoord om perso-

neel te ontslaan voor wie er geen werk meer is, en 81 procent vindt de
huidige vennootschapsbelasting aan de hoge kant.

NOTTEN
Haltestraat 59

Kinder- en Baby kleding - Jacks
t.m. 9 jaar vanaf f 19,75 - Sport-
kousen en sokken t.m. 39 schoen.

ZVM GEEFT FEESTAVOND
IN ZOMERLUST
Voor leden ~en supporters organiseert
ZSV Zandvoortmeeuwen zaterdag in de
grote zaal van café-restaurant Zomerlust
aan de Kosterstraat een feestavond. Tij-

dens de bijeenkomst zullen aan de elftal-

len, die dit seizoen een kampioenstitel heb-
ben behaald, diploma's worden uitgereikt.

DIPLOMA'S VOOR LEDEN
VRIJWILLIGE BRANDWEER
De sub-commandant en de adjunct-com-
mandant van de vrijwillige brandweer, de
heren K. Paap en J. van der Kruk, heb-
ben afgelopen woensdag het instructeurs-

diploma behaald. Beide brandweerlieden
ontvingen in Haarlem hun opleiding.

HERDENKING GEVALLENEN
Zondag 4 mei zullen ook in Zandvoort de
gevallenen worden herdacht.
Op die dag zullen van 18.00 uur tot

zonsondergang van alle openbare gebou-
wen en particuliere woningen de vlaggen
halfstok worden gehangen. Reklamevlag-
gen en buitenlandse vlaggen behoren tij-

delijk te worden binnengehaald. Vooraf-
gaande aan 'de stille tocht' zal in het ge-

bouw van de Hervormde Kerk van 19.00

tot 19.30 uur een herdenkingssamenkomsl
plaatsvinden, waarin ds. P. van der Vloed
het woord zal voeren. Muzikale medewer-
king verleent het Zandvoortse bejaarden-
koor 'Voor Anker'. Het orgel wordt be-

speeld door Paul van Veelen.
Onmiddellijk na afloop van deze samen-

komst begint 'de stille tocht', waaraan
ieder kan deelnemen. De stoet, die zal

worden opgesteld op het Kerkplein, voïgt
naar het monument in het Vijverpark de
route: Raadhuisplein, Haltestraat en Von-
dellaan. Van 19.45 uur af tot 30 sekonden
vóór 20.00 uur zullen de kerklokken lui-

den.
Van 20.00 uur af tot twee minuten daar-

na zal op de herdenkingsplaats volkomen
stilte in acht worden genomen. Aan de
burgerij wordt verzocht deze stilte vooral
en algemeen te betrachten.

De weg naar de herdenkingsplaats zal

te voet en in volkomen stilzwijgen worden
afgelegd.
Vlaggen en vaandels worden niet meege-
voerd.
Het brengen van een eenvoudige bloe-

menhulde op de plaats der herdenking is

toegestaan. De plechtigheid aldaar zal

worden afgesloten met Koraalmuziek van
de Zandvoortse Muziekkapel.
Het is gewenst, dat op deze avond van

19.00 uur af geen openbare vermakelijk-
heden plaatsvinden en alle verkooplokali-
teiten zijn gesloten.

Dit zijn enige konklusies van een opinie-
onderzoek, dat in februari en maart van
dit jaar door het NIPO (Nederlands In-
stituut voor de Publieke Opinie en het
Marktonderzoek) is uitgevoerd in op-
dracht van' het Nederlands Centrum van
Direkteuren. Bij de enquête werden 1496
Nederlandse mannen en vrouwen geïnter-
vieuwd.

De enquête begon met de vraag of on-
dernemingen winst mochten maken: 95
procent meende van wel, 2 procent van
niet en 3 procent had geen oordeel. Nadat
was uitgelegd wat onder winst wordt ver-
staan, namelijk winst is wat overblijft, als
van alle opbrengsten alle kosten zijn af-

getrokken, was 6 procent van mening dat
winst voor een onderneming niet geoor-
loofd was; 74 procent vond winst noodza-
kelijk èn geoorloofd en 16 procent meende
dat winst niet noodzakelijk was, maax wel
geoorloofd. Gereformeerden vonden winst
veel meer noodzakelijk dan diegenen, die

niet tot een kerkgenootschap behoorden.

Bij de vraag welke maatregelen men
geoorloofd achtte om ondernemingen, die

verlies lijden, zo mogelijk weer winstge-
vend te maken, werden vier oplossingen
voorgelegd:

58 procent meende dat het wel verant-
woord was om personeel te ontslaan, maar
33 procent vond van niet (9 procent had
geen mening)

• 66 procent vond het ontslag van de di-

rectie verantwoord, 16 procent 'meende
van niet. Een betrekkelijk hoog percenta-
ge van 19 had geen mening over deze
vraag.

• Hoewel 58 procent het verantwoord
vond om bij een verliesgevend bedrijf per-
soneel te ontslaan, vond 81 procent het
niet juist om tot verlaging van de lonen
over te gaan; 13 procent vond van wel
(6 procent had geen mening).

© 84 procent van de ondervraagden
achtte het verantwoord als de overheid
met subsidies of andere maatregelen tij-

delijk zou bijspringen, (9 procent was
daar tegen en 6 procent had geen
mening).

MOTORSPRINTREKORD
OP'CIRCUIT
Jan Maas uit Gemert heeft zondag op het
circuit voor een nieuw nationaal rekord
motorsprint gezorgd. Met zijn Japollo
1000 cc legde hij de 400 meter af in
12,07 seconden. Ad Moentenann uit Bad-
hoevedorp was met zijn Stormram 650 cc
de op een na snelste renner. Hij kwam
tot 12,78 sec. In de klasse specials tot

250 cc ging de zege naar de Hagenaar
Ferry Brouwer met een Bultaco. Hij leg-

de de 400 meter af in 12,92 seconden. Bij

de Kawasaki 3-ciIinder was de Amsterl
dammer Henk Vink met een 500 cc motor
de snelste. Hij kwam tot 13,36 seconden.

FIRMA VAN DUIJN
KREEG GUNNING
VOOR NIEUWE RIOLERING
De vernieuwing van de riolering van de
Van Lennepweg — het gedeelte tussen
de spoorbaan en de Nic. Beetslaan — is

door b. en w. voor een bedrag van
ƒ 5ff.896,— gegund aan de firma G. van
Duijn & Zn. te Katwijk aan Zee. Voor de
werkzaamheden heeft de gemeenteraad
onlangs een krediet gevoteerd.

START MIDGETGOLFTRAINING
Donderdag 1 mei a.s. start de midgetgolf-
club 'Vijverduin' de zomertraining. Voor
de komende maanden staan competitie-
wedstrijden en onderlinge ontmoetingen
op het programma. Liefhebbers van mid-
getgolf kunnen zich opgeven bij de
heer R. Bisenberger, Hogeweg 21 en de
heer F. A. Soepboer, Bilderdijkstraat 28.

Op de vraag hoeveel procent van do
winst aan vennootschapsbelasting opgaat,
kon 54 procent van de ondervraagden
geen antwoord geven. Nadat was meege-
deeld, dat de vennootschapsbelasting be-
slag legt op ongeveer 45 procent van de
winst, vond 35 procent van de ondervraag-
den dit 'heel veel' en nog eens 46 procent
'tamelijk veel'.

Ten aanzien van eventuele winst van de
PTT, zei 42 procent dat dit niet geoor-
loofd was, 54 procent vond van wel. Van
degenen, die zeiden op de Anti-Revolutio-
naire Partij te zullen stemmen, meende 62
procent dat de PTT wel winst mag maken.
Gemiddeld vonc'en de ondervraagden,

dat van elke ƒ 100 nettowinst ƒ 30,40 zou
moeten worden besteed aan modernisering
van het bedrijf. In een slecht jaar zou dit

volgens de ondervraagden moeten oplopen
tot ƒ 44,45. Volgens het rapport van het
NIPO kwam de door de ondervraagden
als redelijk geachte winstdeling tussen
direktie en personeel, namelijk 2:3, onge-
veer met de werkelijkheid overeen, zoals

die bleek uit een onderzoek van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek uit 1964.

De aandeelhouders werd in het NIPO-
onderzoek echter slechts 30 procent van
de nettowinst toebedacht, terwijl dit in de
werkelijkheid 80 procent bedraagd.

Thor Heyerdahl bereidt nieuwe expeditie voor

Met papyrusboot de oceaan over
om overtocht van farao's naar Mexico te bewijzen

In het hart van de woestijn, in de buurt van de pyramiden van Egypte,

is een Noorse onderzoeker bezig een boot van papyrusriet te bouwen.
Hiermee gaat hij een zeereis maken van de Middellandse Zee over de
Atlantische Oceaan naar de Amerikaanse tropische gebieden. Het is

de avontuurlijke Thor Heyerdahl, die grote bekendheid kreeg door zijn

Kon Tiki expeditie van 1947, de tocht per vlot dwars over de Stille

Oceaan van Zuid-Amerika naar de Zuidzee-eilanden. Ditmaal wil hij

er achter zien te komen of het mogelijk is, dat de farao's in Mexico te-

recht zijn gekomen en aldus hun beschaving naar de 'Nieuwe wereld'

overbrachten.

De rieten boot zal zeven bemanningsle-
den honderd dagen lang over het water
van de Atlantische Oceaan moeten dra-

gen. Begin mei hoopt men te vertrekken
uit de havenplaats Safi in Marokko.
De route gaat via de Canarische eilan-

den naar Brazilië en de Amerikaanse
tropen.
Heyerdahl financieert de expeditie. Hij

wijst erop, dat de komende tocht een
nieuwe controverse zal veroorzaken tus-

sen twee archeolgische opvattingen: de-

genen, die geloven dat de beschaving zich
van het ene kontinent naar het andere
verbreidde en degenen die geloven dat de
beschaving tegelijkertijd over de gehele
wereld begon.

'Ik probeer niets te bewijzen', zegt
Heyerdahl in een vraaggesprek met jour-
nalisten. 'Ik probeer te leren'.

Hij heeft zes ton papyrusriet uit Ethio-
pië naar Egypte laten komen, bovendieu
heeft hij drie Tsaadse inheemsen meege-
bracht die de boot zullen bouwen.

'Boten van dit type bouwen ze ook in

hun eigen land', zegt Heyerdahl. 'Ze wor-
den daar op meren voor de visvangst ge-
bruikt'.

De ontwerper van de boot is de expert
inzake geschiedkundige navigatie, Land-
strom, een vriend van Heyerdahl. Land-

BUSDIENSTEN
OP CORSODAG
ONREGELMATIG
Tengevolge van het Bloemencorso in de
bollenstreek zullen de busdiensten van de
NZH op zaterdag 26 april a.s. voor een
groot deel van de dag aan vertragingen
en stagnaties onderhevig zijn.

Deze onregelmatigheden kunnen zich
tot vrijwel alle lijnen en tot Den Haag,
Amsterdam en IJmond uitstrekken.
De NZH verontschuldigt zich voor het

hieruit voortvloeiende, buiten haar wil
ontstane, ongerief.

Volleybaltournooi voor veteranen
werd groot sukses

Het door 'Sporting Club Zandvoort' in de
sporthal aan de A. J. v.d. Moolenstraat
georganiseerde veteranen-volleybal-tour-

nooi is een eclatant sukses geworden.
Uit Assen en Haren, uit Breda, Neder-

horst den Berg, Harderwijk en uit diverse

plaatsen in de randstad, waren de vetera-
nen (dames boven 30 jaar, heren boven
35 jaar) naar de badplaats gekomen, om
elkaar de eer te betwisten. Vele prominen-
ten zagen elkaar, soms na meer dan 10
jaar en meestal in omvang toegenomen,
terug en tussen de wedstrijden door wer-
den vele herinneringen opgehaald.

Spelers, die twintig jaar geleden tijdens

de Nationale Kampioenschappen tegen-
over elkaar stonden, bestreden elkaar nu
weer, met iets minder technische vaardig-
heid, maar bepaald niet met minder élan.

Maar het waren niet alleen 'sterren van
vroeger', er waren ook ploegjes, die nooit
in de competitie meedongen, maar alleen

wekelijks 'zo maar' een balletje slaan en
die zich nu wel eens wilden meten met
'echte' volleyballers!

Het spelpeil lag uiteraard nogal uiteen,

maar dit mocht het plezier en de inzet

niet drukken. Het tournooi werd, mede
door de voortreffelijke organisatie, een
bijzonder geslaagde demonstratie van
sportieve recreatie.

12 heren- en 6 dames-teams kwamen bin-

nen de lijnen en aangemoedigd door echt-
genoten en kinderen kwamen ze, vooral
in de finale- en kwalificatie-poules vaak
tot voortreffelijk spel. En dan te beden-
ken, dat de oudste deelnemers 58 en 59
jaar oud waren!

Bij de dames drongen SFC (Assen) en
ZVC (Rotterdam) tot de finale door. Na
spannende strijd eisten de Rotterdamse
dames de eerste prijs op. Kennemers (Be-

voor
FIETSEN

BROMMERS

VER5TEEGE
HBLTE5TR. IB - TEL : «93 - ZHKDVO0RT

verwijk) legde door een zege op Smash
(Breda) beslag op de 3e prijs en in het
duel om de 5e en 6e plaats wonnen De Ga-
zellen (Heemstede) van het Haarlemse
FES.
De 12 heren-teams, onderverdeeld in 3

poules, zagen als poule-winnaars resp. Li-

banon '50 (Rotterdam), SMH (Amster-
dam) en Sporting Club Zandvoort uit de
bus komen. Libanon, met o.a. Van Hal,

Van Savooyen en Valster in de gelederen,

had de meeste routine en de meest perfec-

te techniek in haar bagage en won ver-

diend. Vooral de finale tegen SMH (met
o.a. good old Wim v. Oosten) was een
prachtig sluitstuk. De organiserende club

behaalde met haar 'gelegenheids-team' een
verdiende 3e plaats. Het team bestand uit

de heren F. Boukes, D. v.d. Nulft, B. Bou-
kema, C. A. Korver, B. Jager, J. Brug-
man, H. Akkerman en A. Schipper.
De nummers 2 uit de poules streden in

een aantrekkelijke kwalificatie-poule om
de 4e t.m. 6e plaats met als resultaat: 4.

OVRA (Haarlem), 5. VC Haren (Gr.), 6.

Shok '68 (Harderwijk).
De 7e t.m. 9e plaats waren voor de

bloemenstad Haarlem: 7. FES I, 8. HSVC,
9. FES II, terwijl de laatste plaatsen wer-
den bezet door resp.: 10. NERA (Neder-
horst den Berg), 11. PURVO (Purmerend)
en 12. NZ (Breda).

ström vertelt, dat hij de boot zal ontwer-
pen aan de hand van tekeningen op de
muren der pyramiden en andere farao-
monumenten.
Volgens Landstrom waren de farao's

verder in de kunst van de navigatie ge-

vorderd dan toentertijd welk ander volk
ook. De expeditie hoopt aan de weet te

komen of de farao's het risico van een
dergelijke lange reis in een boot van pa-
pyrusriet konden nemen, zei hij.

'Wij krijgen onmiddellijk met een ge-
varenfaktor te maken' zegt de egypto-
loog Hag Ahmed Joessef. 'De farao's ge-

bruikten de boten van papyrusriet alleen

in ondiep water en moesten zelfs dan het
casco na een maand vervangen.
Maar Heyerdahl en Landstrom zijn er

zeker van dat de opvarenden veilig de
tocht over de Atlantische Oceaan kunnen
maken, indien de boot met een dubbele
hoeveelheid papyrusriet wordt gemaakt.
Inderdaad zal het riet veel water absor-
beren maar toch zal de boot niet zinken,
menen ze.

De boot wordt 43 meter lang en 5 meter
breed. De romp wordt 1 meter 35 dik.

Hierop komt een hut van papyrusriet als

verblijfplaats en bergruimte.
De stengels van het papyrusriet dat

rond het Tanameer in Ethiopië groeit,

zijn drie meter lang. Na het snijden en
nat maken worden ze met stevig touw tot

lange ovale bundels bijeen gebonden. Deze
talrijke bundels worden vervolgens ook
weer te zamen gebonden en vormen de
rieten boot.

Varende onder de vlag- der Verenigde
Naties zal de boot zich door middel van
een zeil en de zeestromingen voortbewe-
gen.' Heyerdahl zegt, dat hij de stromin-
gen en de wind die zich op de tocht zul-

len voordoen heeft bestudeerd.
Dat de Noorse archeoloog het hart van

de woestijn uitkoos om er zijn schip te

bouwen is niet alleen omdat hij geen last

van nieuwsgierige toeristen wil hebben,
zei hij, maar ook omdat deze typische fa-

rao-achtergrond ideaal voor een film is.

Hij vertelde dat zowel het bouwen van
de boot als de honderd-dagen-durende-
tocht zal worden gefilmd voor een Itali-

aanse maatschappij. Een expert van deze
maatschappij zal de tocht meemaken.
Andere bemanningsleden zijn mensen met
uiteenlopende beroepen, allen zijn echter
in maritieme wetenschap of archeologie
geïnteresseerd.

'Tijdens de tocht heb ik mensen uit ze-

ven verschillende landen aan boord:
Tsaad, Noorwegen, Italië, Mexico, Ameri-
ka, Rusland, Frankrijk en Egypte. Ze zul-

len alle kwesties van ras en godsdienst
moeten vergeten. We zullen een eendrach-
tige familie moeten zijn'.

Volgens het plan van Heyerdahl zullen
alle opvarenden gedroogde vijgen, dadels
en vlees eten. Dit voedsel zal in potten
van klei-aarde worden geconserveerd, een
methode die de farao's ook ten dienste
stond.

BURGERLIJKE STAND
18 april 1969—24 april 19ff9

Geboren: Aaron, z.v. R. Loos en E. J.

W. A. Dudink; Jan, z.v. J. A. Paap en W.
F. S. Molenaar.

Ondertrouwd: Marten Wijbenga en
Elisabethe Cornelia Keur; Jacob Bruijn-
zeel en Nelly Semtschenkowa; Howard
Vision en Elly Johanna Paulina van de
Graaf.

Gehuwd: Wilhelmus Ferdinandus Hoog-
straten en Mathilde Jansje Geertrui Ja-
cobs; Gerrit Kerkman en Karin Them-
men; Rudolf Hendrik Sandbergen en Jo-
hanna Bier.

Overleden buiten de gemeente: Chris-
tiaan Philip van Ooij, oud 83 jaar.

PROGRAMMA
KONINGINNEDAG
Het voor woensdag 30 april a.s. — Ko-
ninginnedag — door de Oranjevereniging
Zandvoort samengestelde evenementen-
programma ziet er als volgt uit:

9.30 uur: Aubade Zandvoortse school-
jeugd op het Raadhuisplein
Voetbalwedstrijden tussen elftallen van
Zandvoortse bedrijven en instellingen op
het voetbalterrein aan de Van Lennep-
weg van 9.00—16.00 uur.

11.00 uur: Straattekenen in Noord aan de
Nic. Beetslaan voor de kinderen van
8 t.m. 12 jaar.

13.30 uur: Fietspuzzelrit door Zandvoort
voor de jeugd.

13.30 en 14.45 uur: Filmvoorstelling voor
de kleuterscholen in het verenigingsge-
bouw 'De Krocht'.

14.30 uur: Martin Vinjee's Jeugdamuse-
ment brengt in de Sporthal 'Dik Trom
en zijn dorpsgenoten' voor de leerlingen
van de lagere scholen.

17.00 uur: Uitreiken van de wisselbeker
voetbalwedstrijden.

19.45 uur: Opstellen voor de lampionop-
tocht achter de flats aan de Sophiaweg.
Medewerking wordt verleend door de
HIN-drumband uit Haarlem.
Na afloop van de lampionoptocht geeft
deze band een show op het Raadhuis-
plein.

20.30 uur: Puzzelrit voor auto's
23.30 uur: Prijsuitreiking puzzelrit in

Esplanada.
Kaarten voor het straattekenen kunnen
dinsdagavond 29 april a.s. tussen 19—20
uur worden afgehaald bij de ingang van
het voetbalterrein aan de Van Lennepweg.
De vereniging doet een beroep op de in-

gezetenen van de gemeente op Koningin-
nedag de vlag uit te steken.



Mensen en zaken
Het ochtendblad

De kranten zijn er voor om de mensen
meuwt. te biengen. Soms doen zij dit bij

het ontbijt, andeie keren bij de avond-
maaltijd Het nieuws, woidt, al dan niet
van commentaar voorzien, opgediend. En
de menden beleven er /.o hun plezier aan.
Of met

Do krant van vandaag- was er klaaibhj-
kelijk op gericht het afstompingsproces,
waai aan de abonnees niet kunnen ontko-
men, veider uit te diepen

Het is> een eigenaaidig leven. Je neemt
kennis van de ieiten, maar als je je goed
ïealiseett, wat er gaande 16>, kan je het
lezen van de kiant bijna wel vergelijken
met een verblijf in een ruimte, waarin
ïedeieen door elkaar piaat en zelf nog ge-
lijk wil hebben.

De ledakties zouden eigenlijk moeten
overgaan tot een ïangschikking van de
gebeuitemssen in lubneken. Een pagina
voor gruwelijk nieuws, een voor ernstig
nieuwfa, een deide vooi diefstallen en roof-
overvallen en weer een voor politiek,
fapoit, financiële aangelegenheden, etc.

De lezeis kunnen dan besluiten welke
pagina ze op een bepaalde dag niet willen
lezen, want ze zijn niet steeds als een ro-
bot in staat iedere dag door elkaar staand
nieuws te 'verwelken'.

Zoals het ochtendblad van vandaag er
uitziet is het een chaos, om niet te zeggen
een puinhoop.

Vooi pagina. Links boven een grote fo-
to van Rinus Michels plus leseivespelers
uitzinnig van blijdschap over het bereiken
van de Euiopa-cup finale Uit niets blijkt
aan de gezichten hoe men in. de piepzak
had gezeten toen een volslagen debacle
dieigde, een doodvonnis over een ploeg,
die het meest schamele voetbal te zien
had gegeven wat men zich maar denken
kan. Goed, deze prent was dan gereser-
veeid voor de belangrijkste hoek van de
frontpagina Vlak daai onder, onder al die
lachende gezichten, een zwart lijntje van
vertikale streepjes, dan een grote kop:
Kleuter overleden. Vervolgens, bijna strie-

mend, een zeei vette kop van een groter
lettertype: 'Stiefvader mishandelt vierja-
ng kind'. De redaktie is daar nog niet te-

vreden mee en jumt de onthutste ochtend-
bladlezers en lezeressen op met nóg een
kopje van iets kleiner formaat, een cur-
sieve letter. 'Ziekenhuis bleef zwijgen'.

Kijk, dat is meteen iets om klaar wak-
ker te wolden. Een afschuwelijk bericht
van een 24-jange student in Amsterdam,
die zijn vierjarig stiefzoontje doodslaat.
Suggestie m de ondeikop: (er staat ook
nog. van onze verslaggever) 't Is allemaal
verschrikkelijk, maar er is toch ook wat
met dat ziekenhuis, dat maar bleef zwij-
gen.

We zijn er nog niet. Rechts naast de
foto van de opgeluchte Ajax-vnenden:
Due kolom breedte: 'Vrees voor anti-sov-
jet rellen', daaronder een dreigend zwarte
kop van grote vette letters. 'Grote mei-
vienng Praag afgelast'.

Ten opzichte van de glorieuze nederlaag
van Ajax en de moord op een vierjarig
kind, is dit nieuws natuurlijk van een
heel andere orde.

De redaktie weet ergens in het achter-
hoofd dat een vetteikop, waarin iets voor-
komt van Rusland en Tsjecho Slowakije,
het altijd doet. Een zogeheten 'wakker-
houder'. Denk er om jongens, er dreigt al-

tijd iets, wat dan ook, in Praag'.

Dat op dezelfde pagina een 'lakomeke
gelddrager' een overval m Hilversum ver-
ijdelt, dat er een kerkelijk gezagsdrager
in Spanje is gearresteerd en dat er een
alleen wonende oude dame in Diepenveen
is overvallen, waarbij zij gewond raakte,
zijn dingen, die gerust wat aan de onder-
kant van de pagina kunnen worden onder-
gebracht Evenals het weerbericht, waar
de vooi uitzichten voor morgen heten:
'Zwaar bewolkt met zonnige perioden,
maar ook tijdelijk legen of enkele buien'.

Men houde het hart vast voor de frontpa-
gina van morgen. MOMUS
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Samengesteld door P. van der
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berijdbaar
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4.30—11.00
5.30—11.30
6 00—12.00
berijdbaar
6.30—13.00
7 00—13 30
8.00—14.00
Mije Kczn.

MET EN ZONDER LEESBRIL

Nieuwe boeken Openbaie Bibliotheek
Romans.

Couperus - De komedianten. 1917
Diouet - Een waas voor de ogen. 1968
Druon - De vervloeking 1968
Eekhout - Het dorp bij de hemel. 1967
Eerenbecmt - De berenkuil. 1968
Dostojewski - Aus dem Dunkel der Gross-

stadt. 1921
Gtaves - I, Claudius 1934
Greene - May we bonow your husband?

1967
Mallet-Jorns - Le rempart des béguines.

1951
Maslowski - Voulez-vous mourir avec

moi'. 1954

Ontwikkelingslektuur :

De auto, jaargang 1968, delen I en II.

De Beauvoir - De bloei van het leven. '68

Boirebach - Tekenen en schetsen als
hobby

Bouwmeesters en bouwers. 1961
Biendstrup - Bevorder de normale ge-

boorte.
Catalogus van Japanse houtsneden.
1948

De dagbladjournalistiek. 1963
Dunn - Schepen van toen en nu. 1968
Ebeling - De harde praktijk van het auto-

racen. 1968
Hubeit - Wordend moederschap 1961
Kastner - DagboeK Februan-Augustus

1945 1961
Van Goor's aardrijkskundig wooidenboek
van Nedeiland 1968

Libelle, jaargang 1968, delen II en III.

Shakespeare - Hamlet.
Smit - Nederlandse zeilschepen 1813-1880.
Tievor-Koper - De laatste dagen van Hit-

ler. 1960
Vietnam (Noord en Zuid). Landendocu-

mentatie.

$p<iï£ m spel

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"

Progiamma zateidag 26' april:

K N.V.B.-beker:
Zandv.m.—Waitburgia 16.30 u.

Pupillen Polio Touinooi

Op alle velden 10 u.

Kompetitie.
16. IJmuiden 13—Zandv.m. 4 15.15 u.

Progiamma zondag i'7 april:

Zandv.m.—Hillegom 14.30 u.

Purmerst. 2—Zandv.m. 2 14.30 u.

12 Zandv.m. 4—EDO 4 9.45 u.

17 Zandv.m. 5—Kinheim 3 9.45 u.

24 Beverwijk 5—Zandv m. 6 12 u.

35 Zandv m. 8—VSV 5 9.45 u.

Jumoien:
99 Zandv.m. e—EHS c 9.45 u.

109 Zandv.m. f—TYBB g 12 u

Programma woensdag 30 apul
(Koninginnedag

)

Zondagkompetitie:
6 Kennemers 5—Zandv.m. 5 12 u.

31 Sp.vogels 7—Zandv.m. 12 9.45 u.

Junioren:
40 Haarlem g—Zandv.m. e 9.30 u.

Zaterdagkompetitie •

44 Odin 3—Zandv m. 2 16 u.

62 Odin 7—Zandv.m. 3 16 u.

68 J. Hercules 4—Zandv.m. 4 16 u.

Adspiranten.
79 EDO a—Zandv.m. a 10 u.

89 Zandv.m. e—DCO b 11 u.

Zandv. Basketbal Ver. „The Lions"

Na de enerverende beker-finale van afge-

lopen zaterdag, zal Lions a.s. zondagavond
om 20 30 uur m de Pellikaan sporthal z'n

eerste promotie wedstrijd spelen. De te-

genstander van Lions zal de winnaar zijn

van de wedstrijd Zeemacht—K.H.V. Deze
laatste had in de beker-kompetitie met
119 tegen 24 verloren van de mannen van
coach Boogaard. De promotie-wedstrijd

wordt voorafgegaan door de ontmoeting
Lions 2—Typhoons 4.

SAMENSTELLING ZVM 1

Het eeiste elftal van Zandvoortmeeuwen
ontmoet as. zondag op eigen terrein Hil-

legom. De ploeg van de geel-blauwen is

als volgt samengesteld:
H. Bos, L. J. B. Sluijter, S. Stobbelaar,

H. Kreuger, F. Kramer, C. Bruijnzeel, J.

Paap, R. Bruijnzeel, A. Stobbelaar, M. C.

Koper en Ar. Stobbelaar.

Reserves zijn: B. Molenaar, Paap en E.

Koper.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"

Uitslagen afgelopen weekeinde:

Adspiranten:
HFC ï—TZB c 2—0

Senioren:
SVY—TZB 2—3
TYBB 5—TZB 2 1—1
EDO 8—TZB 3 3—3
TZB 4—Alliance 4 afg.

TZB 7—VI Vogels 5 2—7
ADO '20 12—TZB 6 6—1

Progiamma zaterdag 26 april:

TZB—Duysterghast
Poho-tournooi pupillen A

Programma zondag 27 april:

30 TBZ 2—Vogelenzang 2
79 TZB 7-

82 TZB 6-
-DSB 6
-HFC 15

14 u.

10 u.

12 u.

14.30 u.

12 u.

Kruiswoordpuzzel
PUZZEL NO. 78

1



ZANDVOORTSE WIJNHANDEL A.W. E. KONIJN
van 15,35 voor

Smirnoff wodka
9,

95
LA FLEUR
VIEUX BRANDY 35%

liter van 11,15 voor

75
9,

van 5,85
voorANSALDO BIANCO

Italiaanse vermouth /[ 95
met gratis glas 4,

!

VOOR HÈN DIE HET BESTE WILLEN — HALTESTRAAT 30, TELEFOON 2002 — BEZORGING AAN HUISl

Win een Bandrecorder,

Radio of Portable radio!
Kom tellen hoeveel bloemen op de etalageramen van RADIO PEETERS zijn

geplakt.

U moet er het volgende voor doen:

Binnen een papier halen; daarop het aantal bloemen vermelden die U geteld

heeft en een slagzin. U moet echter voor tenminste ƒ 5,— bij ons besteed heb-

ben. Bij meerdere winnaars is de slagzin doorslaggevend, die we naar believen

kunnen aanwenden. Uw oplossing moet vóór 15 mei binnen zijn.

RADIO PEETERS
PASSAGE 11 — TELEFOON 5458

Goedkoop vakwerk
SCHILDERSBEDRIJF

n.v. P. RIJNIERSE
ZIJLWEG 13, OVERVEEN — TELEFOON 023

10961

15084

elektrotechnisch
installatiebedrijf

van der pol
BLOEMENDJLflLSEWEO 275

TELEFOON 023-6 0142
OVERVEEN

^^^^^^^^^^^^^^^•^^^

FAMILIEDRUKWERK
GERTENBACHS DRUKKERIJ

Achterweg 1 Telef. 2135

* :¥<** s> • ><;,'. v w-yw-.A-fc .% •• >• %x"w5
,^ A>* ***** 'V*Wir&>&?~?™>"*

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld . .

.

met verzekerd
sparen bijvoorbeeld.
Verzekerd sparen! Een interessante spaarvorm van
de Raiffeisenbank, die wanneer u aan enkele
voorwaarden voldoet, verdubbeling garandeert
van het spaartegoed bij overlijden van de spaarder.

Een nieuwe service van de Raiffeisenbank.

Er zijn twee vormen van „verzekerd sparen":
de verzekerde opvraagbare spaarrekening (VOS)

2 de verzekerde termijnspaarreicening (VTS)

l Informeert u er eens naar.

RAIFFEISENBANK - Grote Krocht 34-36 - Telefoon 4105

^ÏHode du ^ctóóacje 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

u\
Autoverhuur D. F. Pioters
Steeds de nieuwste wagens

alls van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens -

Opeis KapitSn Rekord
Daf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

Te koop: MOBYLETTE,
in goede staat, ƒ 75,—

.

Willem Kloosstraat 4.

TE KOOP aangeboden:
gasfornuis, i.z.g.st;

Telefoon 2866.

Voor het a.s. seizoen te
huur: 2 l-persoons SLP.-
KAMERS. Tel. 4921 of br.

ond. nr. 3204 bur. Zandv.
Courant.

WONINGRUIL:
Zonnige BOVENWON. aan
een der singels in Haar-
lem ruilen voor WONING
in Zandvoort. Br. ond. nr.
3205 'T)ur. Zandv. Crt.

Aangeb.: overdekte en af
te sluiten OPSLAGRUIM-
TEN, centr. dorp, 13x5.50
mtr., 11 x 5 mtr. Voor elk
doeleinden geschikt. Tel.
3434.

Net MEISJE gevr. voor
Snackbar 'De Zilvermeeuw',
Tollensstr. bij 2e Spoor-
wegovergang.

Te koop: Koelstra KIN-
DERWAGEN. Ooster-
straat 18.

VOLKSWAGEN, dec. '59,

prima banden en motor,
nieuwe accu, ƒ 525,-. So-
phiaweg 53, tel. 5058.

Tijdelijk gevr.:

WERKSTER
1 maal p.w. van 2-5 uur.
Duinweg 25, tel. 2272.

Te huur gezocht: grote
AUTOBOX in Plan Noord
voor mei, juni, juli, aug.
Tel. 2446. Cobussen, Zuid-
boulevard 89.

Te koop: KANTELBED,
ï.pr.st. Schuhman, Burg.
v. Alphenstraat 61/14,
telefoon 5573.

GOED TEHUIS gezocht
v. rood katertje. Tel. 2219.

WERKSTER gevr. voor de
maandag- en donderdag-
ocht. van 9-13 u. in gezin
m. kleine kinderen, ƒ 3,50
per uur. Houtvaartkade
40, Aerdenh. tel. 023-40297.

Nette HULP gevr. voor 't

seizoen in de ocht.-uren in
klem pension.
Pension 'De NOORD',
Zandvoortsel. 153, tel. 2351

Te koop: partij BETON-
TEGELS, 100x60 cm, ƒ1,-
per stuk. Tel. (02507) 5572

Net MEISJE gevr. van
8.30-1 uur. Mevr. Elsinga,
Zuidboulevard 33, tel. 5886

Gevr.: WINKEL JUFPR.
bij SLAGERIJ KONING,
Schoolstr. 3, tel. 2939.
Voor goede kracht hoog
loon!

VIOLEN
'De Notedop' biedt zijn

laatste violen aan voor
slechts 20 cent per stuk.

P. C. Heemskerk, Zand-
voortselaan 183.

WASTAFEL te koop.
warm -f- koudwaterkraan,
ƒ 25,-. Koper, Van Lennep-
weg 26/1.

Te huur aangeb.: ZOMER-
HUIS m. keuk., voor de
zomermaanden. Br. ond.
nr. 3103 bur. Zandv. Crt.

Te koop: 4 éénpers. LEDI-
KANTEN, kunnen ook als

etagebedden gebruikt wor-
den. Telefoon 3784.

Gevraagd:
SERVEERSTER
HULP in de keuken
TOILETJUFFROUW
en STOELENJONGEN

Paviljoen 23.

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling In over-

leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem
Telefoon (023) 10117.

Te koop: FLAT, 4 kam.,
2 balcons, horizont, eigen-

dom, oud bouw, ƒ 30 000,-.

Mooie stand. Binnenkort
leeg te aanv. Tel. 3347, na
18.00 uur.

Er is een plaats vrij voor
een LEERLING-KAPPER
(STER) in de Dameskap-
salon Sanders Haarbouti-
que, Haltestraat 56, telef.

3434.

VERLOREN:
Slaapzak m. 2 gympak-
ken. Ter. te bez. Rem-
wardtstr. 8, tel. 4803.

B.z.a.: flink MEISJE voor
de huish., gewend zelfst. te

werken. Br. ond. nr. 3207
bur. Zandv. Courant.

Aangeb.: KAMER, v. 2
pers. met vrije ingang.
ƒ 150,- p.mnd., v.a. 1 mei
a.s. Br. ond. nr. 3206 bur.
Zandv. Courant.

Vrijst. HUIS te huur gevr.
ged. juli. Aanb.: Mieke
Bos, Amsterdam, tel. 020-
420881.

Te koop gevr.: niet te

groot, mooi WOONHUIS
m. gar. Br. ond. nr. 3203
bur. Zandv. Courant.

Te koop: STEREO-RA-
DIOMEUBEL, m. 2 extra
luidspr. en platenspeler, 2
mnd. oud, vraagpr. ƒ 750,-,

(heeft gekost ƒ1040,-)
v. Heemskerckstraat 1.

Te koop gevr.: MEISJES-
FIETS, ï.g.st. (7 a 8 jr.)

Haarl.straat 24, tel. 3368.

Prima POEZENPENSION
aangeb. bij kattenvrien-
din. Br. ond. nr. 3202 bur.
Zandv. Courant.

Vrije comfortabele FLAT
of HUIS gezocht voor juni

en/of juli, gesch. v. 3 of 5
pers. Br. ond. nr. 3201 bur.

Zandv. Courant.

Te koop: van particulier!

goed onderh. AUTO, V.W.
1500, bw^r. 1962, m. veilig-

heidsriemen en nieuwe
voorbanden. Te bevr.: Pa-
tnjzenstraat 13, tel. 3597.

Gevr.: flmke vriendelijke

HULP 1 ocht. of midd. per
week, nieuw huis, ƒ 4,- per
uur. Telefoon 4999.

WERKSTER gevr., 1 maal
p.w., 9-1 uur, ƒ 15,-. Brede-
rodestraat 25, tel. 2318.

Te koop: demont. houten
WERKKEET, afm. 4x6
mtr., ï.g.st., gebr. als club-

huis van W.V.Z.
Telefoon (02507) 4163.

(^^«^
Dat kunt ook U
zeggen na een

advertentie in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg 1

Uw advertentie immers
bereikt alle groepen

van
Zandvoorts bevolking!

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 15079.

WOON- en WINKEL-
HUIZEN te koop gevr.,
zowel leeg, als voor beleg-
ging, verkopers betalen
geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Opeis en V.W., all-risks

verzekerd.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

in 1 uur gereed

J. A. HESSELS
Leldsevaart 82, tel. (023)

15634 - Haarlem

Bel 5697
voor al uw onderhoud- en
reparatiewerk.

E. v.d. BERG
Burgem. Beeckmanstr. 38

Schilders-

bedrijf

H. C. v. tyfy
Telefoon 2638

TAPIJT-
TEGELS

Wij gaan door met 15%
korting op tapijttegels, an
dere vloerbedekkingen, ma-
trassen, bedden, gordijnen,
enz., enz.

Vmkenstraat 30, tel. 5383.

KEUR-VERF

Behang
RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toüetteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

PLANTAARDAPPELEN
uitsluitend goedgekeurde.
Alle soorten voorzien van
certificaat met plombe.

VAN DEURSEN,
AARDAPPELBEDRIJF

Ged. Oude Gracht 107,
Haarlem, tel. (023) 14245.

QUICK SERVICE
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Reparaties, poetsen en
wassen, ook op zaterdag.

Banden tot 30% korting.

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thor-beckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Vanaf maandag dagelijks van 10 tot 4 uur be-
gint de

opheffingsuitverkoop
van de leesbibliotheek, waaronder zeer veel goe-
de romans van bekende schrijvers, alsook oor-
logs-, histoiische-, streek- en damesromans.
Detective-, cowboy's-, meisjes-, jongens- en kin
derboeken VANAF 25 CENT per stuk.

Mevr. Koper-Koreman, Oosterstraat 5

BROOD- BANKETBAKKERIJ

E. Paap
VRAAGT

MEISJE
voor huishouding en winkel. Tevens

WERKSTER
2 maal pw. Potgietei straat 24, tel. 2865.

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

ZEE- EN ZONNEBAD-INRICHTING

„Bad-Zuid"
Inwoners van Zandvoort! Vanaf heden

SEIZOENKAARTEN
aan de kassa.
Volw. ƒ 10,— ; kind. ƒ 5,— tot 13 jaar.

GEVRAAGD:

stoeleman en badman

X^oróstterie

ciióón e cj eimce

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Geopend:

$&>h>de>&$
/
dameskapsalon

annex Haarboutique

voor DAMES- en HEREN HAARWERK.
HALTESTRAAT 56

Aparte paskamer voor heienhaarwerk.
Laat u zich vrijblijvend adviseren.

Voorlopig telefoon 3434.

IJS-AFDELING „DE S IERKAN"
vraagt voor het seizoen

net persoon
voor de verkoop van ijs Ventvergunning aan-

wezig. Rmmte voor het plaatsen van een diep-

vrieskast gewenst.

Inlichtingen. REITZSTRAAT 117, tot 18 uur,

tel. 020-56281. Na 18 uui 020-52541.

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
fevert rechtstreeks van de groothandel*

ZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
FLAGSTONES
PADTEGELS
GRINTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4-996



Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr, 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

KO RTIMG
-..t

.'*' r.-'-ÓP^AIJLJE. - ;;// .

STOOr^I-GOEDEREISl
l ; Cin&'aèlwaaMWgahM'ld;

\KERKSTRAAT-ZANDVODBT

Klein en groot
eten v.d. Werff'e brood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

SCHILDERSBEDRIJF

Fa I. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

Woningbouwvereniging

"EENDRACHT MAAKT MACHT"
te Zandvoort

In de loop van de volgende weken komen
voor leden beschikbaar de woningen:

1. GASTHUISHOFJE 13
(voor echtpaar van 60 jaar of ouder)

Huurprijs ƒ 65,— per maand

De benedenduplex-woningen voor gezin-

nen van niet meer dan 2 personen:

2. VONDELLAAN 47
huurprijs ƒ 55,10 per maand

3. VONDELLAAN 20
huurprijs ƒ 56,25 per maand

4. A. J. v.d. MOOLENSTRAAT 54
huurprijs ƒ 55,10 per maand

De eengezins-woningen:

5. JACOB CATSSTRAAT 12
huurprijs ƒ 87,55 per maand

6. NIC. BEETSLAAN 58
huurprijs ƒ 64,60 per maand

De etage-woningen met 2 slaapkamers:

7. VAN LENNEPWEG
huurprijs ƒ

8. VAN LENNEPWEG
huurprijs ƒ

9. VAN LENNEPWEG
huurprijs ƒ

8-1

96,70 per maand

30-1

96,70 per maand

32-11

96,70 per maand

De etage-woningen met

10. VAN LENNEPWEG
huurprijs ƒ

11. VAN LENNEPWEG
huurprijs ƒ

12. VAN LENNEPWEG
huurprijs ƒ

13. VAN LENNEPWEG
huurprijs ƒ

14. VAN LENNEPWEG
huurprijs ƒ

3 slaapkamers:

22-11

107,70 per maand

26-11

107,70 per maand

28-111

107,70 per maand

28-IV
107,70 per maand

38-H
107,70 per maand

De inschrijvingen, met opgave van rang-
nummer, worden ingewacht vóór a.s.

dinsdagavond 7 uur, bij de secretaris
D. van Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22.

Verzoeke in de aanvraag de voorkeur in

volgorde op te geven.

Haltestraat 59

Tiener lakjassen

Tiener rokken

Tiener badpakken en bikini's

Petit Bateau ondergoed

Jongens overhemdjes

t.m. 10 jaar

Jersey blazers t.m. 9 jaar

Aangeboden wegens plaatsgebrek
op maat gemaakt bed, 160 x 2.00 meter;
origin. DUNILOPPILLO polyeth. matr.,

ƒ 300,- (heeft gekost ƒ 750,-), 6 mnd. ge-
bruikt. Event. ruilen voor 2 z.g.a.n. opkl.
bedden. Tel. (020) 50396. Mevr. Van den
Broek, voor afspr. in Zandvoort, weekend.

VAN DENSEN'S
centrale verwaratingsbedrijf

* AANLEG

•k OMBOUW

if ONDERHOUD

>f. REPARATIE

* CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

>f OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

Slagerij

BURGER
HALTESTRAAT 3

Kwatiteii is ons suksosF
500 gram varkensfrikando ....... 4,68
500 gram rosbief ........ D .... . 4,68
500 gram haasfilef ............. 4,98
ïoo gram varkens haasjes ....... 0,98
Gemest kalfsvlees
500 gr. kalfskarbonade 4,45
500 gr. kalfslappen 4,75
500 gr. kalfsborstlappen 4,25
500 gr. kalfsfrikando ... 5,50

BIEFSTUK
OESTERS
SCHNITZELS 1.60

per 100 gram

Heerlijk lamsvlees

500 gr. ronde bout 3,50

500 gr. boutlappen 2,98

500 gr. lamskarbonade 1,98

500 gr. lamsborst 1,50

500 gr. lams-haché 1,50

500 gr. bieflappen 3,98

500 gram fijne

riblappen 3,79

500 gr. borstlappen 2,98

500 gram doorregen

rundlappen 2,48

500 gr. hachévlees 2,25

500 gram
gehakt, half om ..'. 1,98

4 PAKJES
MARGARINE

0,79
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Dolfijnen- en Zeeleeuwen ballet

hoogtepunt van officiële opening 'Dolfirama'

Hoogtepunt van de j.1. vrijdag ge-

houden openingsshow van het flip-

perbassin onder het mr. H. M. van

Fenemaplein was ongetwijfeld het

optreden van de in de kuip verblij-

vende zes dolfijnen en vier zeeleeu-

wen. Zij hielden de aandacht ge-

vangen van de circa 750 genodig-

den, w.o. 150 schoolkinderen, die

de officiële ingebruikneming van

het 'Dolfirama' bijwoonden. Onder
regie, van de aan de rand van het

bassin staande oefenmeester spron-

gen de dieren, die ruim twee maan"
den geleden nog in het wild in de

Golf van Mexico zwommen, hoog
boven het diepblauwe water van

hun ondergronds verblijf. Voor
landrotten, die niet dagelijks de

tropische zeeën bevaren, een fasci-

nerend schouwspel.

Het 'Dolfirama', bouwheer N. W. Eouwes,

bouwmeester W. L. v. Oostrum, bouwkos-
ten twee miljoen en bouwtijd twee jaar,

werd geopend -door de commissaris van de

koningin in Noord-Holland, mr. F. Kra-

nenburg. Deze stak zijn waardering voor

het initiatief van de heer Bouwes niet on-

der de zitplaatsen rond het bassin. 'Wat

zou', riep hij enthousiast, 'de vaderlandse

kust zijn zonder ondernemers die plannen

voor attrakties weten te maken en' te

realiseren'. De commissaris vond dat men
de ondernemers die kans_zien nieuwe re-

creatiemogelijkheden te scheppen erkente-

lijk behoort te zijn, gelet op de vele pro-

blemen die zij bij de aanloop en uitvoe-

ring van een recreatieobject tot oplossing

moeten brengen. Mr. Kranenburg besloot

zijn prijzende woorden aan het adres van

de heer Bouwes met de wens dat deze met
zijn dolfijnentheater veel sukses zou

oogsten.

Na de commissaris der koningin voerde

burgemeester A. Nawijn het woord. Ook
hij koesterde veel bewondering voor het-

geen hier tot stand was gebracht. Dit ini-

tiatief kan een inspirerend voorbeeld zijn

voor anderen om in Zandvoort de nodige

attrakties te creëren. Bij het stichten van

recreatieve ontspanningsprojekten zal

vooral op de kwaliteit van het gebodene

moeten worden gelet. Ook in dit opzicht

noemde spreker het 'Dolfirama' voorbeel-

dig.

Maar attrakties moeten ook bereikbaar

zijn voor het publiek. In dit verband bena-

drukte de heer Nawijn nog eens de nood-

zaak van de aanleg van goede aan- en af-

voerwegen naar Zandvoort. De badplaats

wacht nu reeds jaren op een oplossing

van dit nijpende vraagstuk, verzuchtte

spreker. 'Wij zijn bijna toe aan het vieren

van ons 25-jarig jubileum van besprekin-

gen over de aanleg van een nieuwe ver-

Solosprong onder Van Fenemaplein

binding met het achterland'. Een triest

-jubileum, want" voor Zandvoort is de aan-

leg van een nieuw interlokaal wegennet
niet minder dan een levenskwestie, aldus

de burgemeester.

Namens de hoofdstedelijke dierentuin

Artis — die nauw bij het reilen en zeilen

van de levende have in het bassin betrok-

ken is —sprak de direkteur dr. Jacobi. Hij

zag in de verwezenlijking van het 'Dolfi-

rama' een kans voor het grote publiek

kennis te maken met een unieke dieren-

soort.

Aan de toespraken van commissaris dei-

koningin, burgemeester en dierentuindi-

rekteur ging een woord van welkom aan
het adres van de genodigden vooraf door

de heer Bouwes. Het 'Dolfirama' vormt
met een complex ondergrondse garages

voor plm, 300 auto's het sluitstuk van de

hotel- en flatbouw rond het Van Fenema-
plein, zei spreker. Hij onthulde dat zijn

plannen om. aan de zuidkust van Fran-

krijk een dolfinarium te stichten waren

afgesprongen op gebrek aan belangstel-

ling van de zijde van de plaatselijke auto-

riteiten. De heer Bouwes eindigde zijn be-

groetingswoord met de volgende wens:

méér parkeerruimte voor motorvoertuigen

in de badplaats.

Hoogtepunt van de openingshappening

was zoals gezegd de demonstratie van de

I

zeeleeuwen en de dolfijnen. Over de eigen-

schappen van laatstgenoemde dieien doen
de meest wonderlijke verhalen de ronde.

Veel er van is waarschijnlijk overdreven,

maar er bestaat geen twijfel aan — wij

citeren de auteur van wetenschappelijke

publicaties Arthur C. Clarke — dat ze

échte intelligentie bezitten en dat ze be-

schikken over een bepaalde vorm van taal

evenals een voortreffelijk 'sonorapparaat'

(echolokalisatie), dat ze in staat stelt

onder water hindernissen te nemen en vis

te vangen in het donker. Dit laatste be-

hoeven ze in het goed verlichte 'dolfira-

ma' niet te doen, maar wie weet wat ze

afpraten bij het waarnemen van het pu-

bliek rond hun kuip.

Wij kunnen u een bezoek aan het dol-

fijnentheater, bovengronds een wat fan-

tasieloze en dorre bouwvorm maar van
binnen zeker geslaagd, van harte aanbe-

velen. Het bassin — 28 meter bij tien me-
ter, met een diepte van vier meter — is

het gehele jaar voor bezoek geopend. Drie

maal daags worden er demonstraties ge-

geven, om 12 uur, 14 uur en 16 uur. Ter-

wijl van vijf uur 's middags tot negen uur

's avonds de dieren zijn te bezichtigen

zonder dat er shows worden gegeven. De
kans is groot dat 'je helemaal verliefd op

ze wordt als je ze van dichtbij meemaakt',

zoals dr. Jacobi zegt.

ï" V'
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Groepswerk van 'intelligente waterartiesten (foto's Rob Langereis)

VOORJAARSAKTIE
SLACHTOFFERS
NIGERIA|BIAFRA-KONFLIKT
Deze week — van 28 april t.m. 4 mei —
ondersteunen Novib, Unicef Nederland,
het Rode Kruis en enkele andere organi-
saties en instellingen op charitatief ge-
bied een aktie van de stichting Vluchte-
lingenhulp Biafra t.b.v. verdere steun aan
de slachtoffers van liet Nigeria/Biaira-
konflikt.

De aktie, die gevoerd wordt onder het
motto 'Uw geld Hun leven' concentreert
zich rond de schoolaktie 'Help een hand-
je', een inzameling in levensmiddelenwin-
kels en groot-winkelbedrijven, waar een
affiche voor het raam hangt en een grote
kollektebus is geplaatst en een kollekte
in alle kerken.

Bij de aktie 'Help een handje' wordt de
lagere schooljeugd verzocht aan hun moe-
ders te vragen de gratis spaarzegels, die

zij gedurende deze week in de winkels
krijgen, voor Biafra af te staan. Op ver-
zoek van vluchtelingenhulp zullen de
schoolhoofden zich met de inzameling en
verzending van de zegels belasten. De
stichting hoopt dat de waarde van de in-

gezonden zegels voldoende zal zijn voor
een medisch centrum of een klein zieken-
huis.

Aan de levensmiddelenaktie, die op 3
mei wordt gehouden, werken mee Co-op
Nederland, de Federatie van Christelijke
Ondernemers in het Midden- en Kleinbe-
drijf, het Koninklijk Verbond van Onder-
nemers en de Raad voor het Grootwinkel-
bedrijf. Genoemde organisaties hebben in-

middels een beroep gedaan op de bij hen
aangesloten winkels de aktie te' steunen.
De in de winkels ingezamelde gelden zul-

len op het eind van de dag door de aktic-

komitees worden opgehaald.
Alle kerkgenootschappen hebben toege-

zegd een aanbeveling te doen uitgaan om
op zondag 4 mei in de kerken op de een
of andere wijze aandacht aan de aktie te

besteden. Wie niet in de gelegenheid is

een van de aktie's te steunen kan een bij-

drage overmaken op giro 400 te Utrecht.
De vermelding 'Uw geld Hun leven' is

voldoende.

HOOGSTE PUNT
VAN ROTONDE-COMPLEX
BEREIKT
Vorige week werd het hoogste punt be-

reikt van het in aanbouw zijnde restau-
rant-flatcomplex 'De Rotonde' aan de
Strandweg. Het bouwwerk telt in totaal

15 verdiepingen en is ruim 44 meter hoog.
De flats zijn opgetrokken boven een res-

taurant en een geprojekteerde hoekwin-
kel. Elk van de dertien flat-étages teil

zes flatwoningen. De prijzen van de flats

variëren van ƒ 38.000,— tot ƒ 72.000,—

.

Architecten zijn de heren W. Kelder en
A. van Ancum. Het gehele complex wordt
gebo\iwd door de n.v. Aannemings Maat-
schappij v.h. J. Krap te Utrecht, die ook
de exploitatie en verkoop in handen heeft.

Met de flats hoopt men in de komende
herfst gereed te komen. Het restaurant
zal waarschijnlijk in het voorjaar van vol-

gend jaar in gebruik worden genomen.

SEIZOENLAMPJES
GAAN WEER BRANDEN
Morgenavond zal in de voornaamste win-
kelstraten van Zandvoort de traditionele

seizoenverlichting weer gaan branden. De
verlichting is vorige- en begin deze week
in opdracht van de stichting 'Verlicht

Zandvoort', door personeelsleden van een
technisch bureau aangebracht.

ORANJEBAL
'VLIEGENDE SCHOTEL'
Traditiegetrouw organiseert de hervormde
jeugdvereniging 'De Vliegende Schotel' op
koninginnedag — morgen 30 april —
een oranjebal in het jeugdhuis achter de
hervormde kerk aan het Kerkplein. De
muzikale begeleiding wordt verzorgd door
King's Road Band.

AUTOBRANDJE
IN DE KIEM GESMOORD
Tengevolge van kortsluiting ontstond za-
terdagmiddag een begin van brand in een
op het Raadhuisplein geparkeerd staande
auto. De bestuurder van de wagen wist
het brandje in enkele minuten te doven
zodat de brandweer niet behoefde in te

grijpen.

GEWOND BIJ STEEKPARTIJ
In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn
na een bezoek van een dancing in de dr.

Joh. G. Mezgerstraat, twee in Haarlem
verblijvende Marokkaanse gastarbeiders
met elkaar slaags geraakt. Tijdens het ge-
vecht trok een van de Marokkanen een
mes en bewerkte daarmee het gezicht van
zijn metgezel. Met ernstige verwondingen
moest het slachtoffer in een Haarlems
ziekenhuis worden opgenomen. De messen-
trekker, die na de steekpartij in het dui-
ster was verdwenen, werd in de loop van
de nacht door de Haarlemse politie gear-
resteerd en overgeleverd aan de Zand-
voortse recherche. Deze stelt een nader
onderzoek naar de oorzaak van het ge-
vecht in.

DUINBRANDJE
LANGS RIJWIELPAD
Gistermiddag omstreeks twee uur kwam
de brandweer in aktie voor de bestrijding
van een duinbrandje langs het rijwielpad
naar Noordwijk. De brandweer wist het
vuur vrij spoedig te bedwingen. Circa 100
m2 duinbegroeiing werd door de vlammen
geblakerd.
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BEZOEK

^¥^ ISRAËL-STAND
^jHnMf' tot en met 3 mei

Grote Houtstraat 83-87

Ged. Oude Gracht 86

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van dinsdag
6 mei 1969 gedurende een maand ter ge-

meentesecretarie voor een ieder ter inzage
ligt het ontwerp voor het bestemmings-
plan 'De Wittstraat', betreffende een
strookje grond gelegen tussen de achter-
erven van enige percelen aan de Boule-
vard Paulus Loot, de achtererven van
enige percelen aan de Marisstraat en de
De Wittstraat.

Gedurende de termijn van de ter inzage
ligging kan een ieder schriftelijk bij de
gemeenteraad bezwaren tegen dit ontwerp
indienen.

Zandvoort, 25 april 1969

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN

Heden nam God tot zich, na een
langdurige ziekte, gesterkt door de
H. .Sacramenten der zieken, in zijn

75ste levensjaar, onze lieve man,
vader, schoonvader en onvergetelij-
ke groot- en overgrootvader

Hendricus Leonardus Hamers
echtgenoot van

Henriëtta Maria Bijlhout,
eerder weduwnaar van

Agatha Rijpkema
Moge zijn dynamische drang naar
vreugde en feest, geworteld in een
groot geloof en kinderlijke liefde

voor God, in ons allen voortleven.
Zandvoort:

H. M. Hamers-Bijlhout

Amsterdam:
M. W. Fraterman-Hamers
G. A. C. Nefkens-Hamers

Bussum:
F. G. S. Hamers
A. Hamers-Engstler

Santpoort:
E. de Jager-Hamers
J. de Jager

Amsterdam:
E. M. Hamers
F. Hamers-Schoots
Klein- en
achterkleinkinderen

Zandvoort, 27 april 1969
Kostverlorenstraat 34

Op woensdag 30 april is om 19.30
uur een avondmis. Donderdag 1 mei
om 10 uur is de gezongen uitvaart-
dienst in de parochiekerk St. Aga-
tha, Grote Krocht 45 te Zandvoort.
De bijzetting in het familiegraf op
het r.k. kerkhof Buitenveldert zal
plaatsvinden in intieme familie-
kring.
Gelegenheid tot condoleren na de
uitvaartdienst in het gebouw 'De
Krocht' (naast de kerk).

Thuis liever geen bezoek.

Gevr.: tijdel. JUFFROUW
v.d. huish, van 8-12 uur.
Goed loon. Kostverl.str. 94,
tel. na 17 uur 2607.

HULP gevr. op klein kan-
toor voor 'de morgenuren,
bij correspondentie, boek-
houding, etc. Br. ond. nr.

3303 bur. Zandv. Crt.

TYPISTE
of aank. typiste gevr.

Prettige werksfeer. Met
vakantie-afspraken wordt
rekening gehouden.
Adviesbur. v. bouwkosten

,Calcu' N.V.
Brederodestraat 31, Zand-
voort. Tel. 5144*, na kan-
toortijd: P. Hoogvorst, Dr.
de Visserstraat 7, Zandv.
Telefoon 2383.

Te huur: KAMER, m.gebr.
v. keuk., ook echtp. Tel.

(02560) 5284, uitsl. van
20-22 uur.

Van Delft KINDERWA-
GEN te koop, als nieuw.
Marnix v. St. Aldegonde-
straat 3.

Weg. omst. te koop: stalen
AANRECHT m. onder-
kastjes, 100 cm, nieuw.
Tel. 3784, na 18 uur.

B.z.a.: WERKSTER,
2 ocht. p.w., ƒ 4,- p.u.

Br. nr. 3302 bur. Zandv.
Courant.

Te koop aangeb.: BUTA-
GASKACHEL + FLES,
tev. WANDTAFEL. Lijs-

terstraat 16, tel. 3739.

GEVRAAGD:

3 flinke bezorgers
voor 't strand, vanaf 5 mei.

Goede verdienste, (middagkrant)

Aanmelden tussen 4 en 6 uur 's middags
Keosman, A. J. v.d, Moolenstraat 76.

Banketbakkerij SCHOT,
v.h. Steenken, Gr. Krocht
20b, tel. 2695, vraagt:
HULP in de winkel voor
hele of enkele dagen p.w.

Te koop: OPEL 1960.
Prijs n.o.e.tk. Tussen 6 en
8 uur 's avonds, N. Beets-
laan 50.

Kamerbreed-
tapijt

meubelstottering

't Inferieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

Restaurant LA REINE,
Kerkstraat 15, tel. 2253,
vraagt voor direkt:
MEISJE voor buffet en
huish. werk, ƒ 90,- p.w.;

AFWASHULP v. 3 avon-
den p.w. van 7-11 u., ƒ 50,-

per week.

Heeft u voor het seizoen
nog vrij KAMERS MET
ONTBIJT, opgave reislei-

ding 'SCHARNOW' Mw.
L. Stuij, Spoorbuurtstr. 7.

Beschaafde dame zoekt
betrekking als HULP in

de huish. bij oudere dame
of echtp. Loon en uren na-
der te bespreken. Br. ond.
nr. 3301 bur. Zandv. Crt.

U kunt het

toch niet

afschreeuwen. . . .

wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.

In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.

Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg 1

Telefoon 2135

ANJEBAL
op 30 april in Dancing

„DE SCHELP"
te Zandvoort, aanvang 19.30 uur.

Toegang vrij, consumpties ƒ 0,80.

Danswedstrijden, met prijzen, Soul-dance,

rock and roll, latin-american.

Onze disc-jockey is in feest-stemming.

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.
Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven
te delen in voorspoed en
tegenspoed.
Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij
geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe te
komen.

Vraagt U eens onze

uitgebreide kleuren

reportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-
tingen. Het Duits-Neder-
landse Bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466', 424 Emmerich,
West-Duitsland.

Abonneert V op de

Zandvoortse Courant

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
Na de tweede wedstrijd van de laatste

competitie — met als inzet het clubkam-
pioenschap — bezet in de A-lijn het kop-
pel Jongbloed-Schutte met 105.19% de
eerste plaats. In de B-lijn staat het kop-
pel Hulskemper-Paap met 124.14% aan
de kop en in de C-lijn de fam. Brossois
met 120.61%.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
Bij de club- en bekerwedstrijden', gespeeld
op 24 april j.1., werden overwinningen ge-
boekt door de heren Van der Schaft, Ver-
laan, Lindeman, Roelfsem, E. Geerts, Mul-
ler en Heierman. Remise kwamen over-
een Roetemeyer met Eldering en van De
Brom met Van Keule.

In de jeugdcompetitie van 'de NHSB be-

haalde het Zandvoortse team een 4—

1

zege op Velsen-N.Z.

AMBTENAAR
NAAR HOOFDDORP
Met ingang van 1 juni a.s. is de heer J. J.

M. Esman, tot dusver ambtenaar bij de
afd. Burgerzaken in Zandvoort, benoemd
tot ambtenaar bij de gemeente Hoofddorp.

FK FOTOSALON TROK

BIJNA 600 BEZOEKERS
De tijdens het afgelopen paasweekeinde
door de Fotokring Zandvoort georgani-
seerde foto-salon van leden van de FK in
het Gemeenschapshuis aan de Louis Da-
vidsstraat heeft bijna 600 bezoekers ge-

trokken. Tijdens de expositie werden de
bezoekers in de gelegenheid gesteld hun
favoriete foto aan te wijzen. Het werd een
opname van het meer van Lugano, ge-

maakt door de heer E. R. Nihot. De pu-
bliekprijs ging naar de heer J. Paap.

EXPOSITIE IN DUYSTERGHAST
Adam Potgieter exposeert van 2—30 mei
a.s. zijn scheppingen in de gewelven van
sociëteit Duysterghast, gevestigd onder
het Strandhotel aan de zuidboulevard. De
tentoonstelling zal in de avonduren van
vrijdag 2 mei door de schilder-beeldhou-

wer Jan Hoogwout uit Santpoort worden
geopend. Op de zaterdagen en zondagen
is de expositie tussen 14 uur en 15 uur
voor niet-leden van Duysterghast toegan-
kelijk.

ZANDV.M.—HILLEGOM 0—0
De ontmoeting tussen Zandv.m. 1 en Hil-

legom, afgelopen zondag op het ZVM-tei-
rein aan de Vondellaan, is in een —
stand geëindigd. De ontmoeting, die door
circa 600 toeschouwers werd bijgewoond,
had weinig sfeer. Het is wel duidelijk dat
de competitie 1968-'6'9 op haar laatste be-

nen loopt.

In de eerste drie kwartier van de wed-
strijd kreeg de thuisclub diverse kansen
de leiding te nemen. Maar de mogelijkhe-
den de doelpalen van Hillegom te passe-

ren bleven ongebruikt. De voorhoede van
Zandv.m. bleek niet in staat het leer de
juiste richting te geven. Voor de rust
toonde de aanvalslinie van Hillegom wei-
nig animo het doel van de geel-blauwen
te bestoken. Het bleef bij wat schermutse-
lingen op het middenveld, die vrijwel zon-
der uitzondering in het voordeel van de
gastheren, werden beslist.

Na de pauze kreeg het spel meer kleur.

De voorhoede van de bezoekers liet haar
passieve houding varen en begon de de-

fensie van de thuisclub onder druk te zet-

ten. Het was vooral aan het uitstekende
werk van doelman Henk Bos te danken
dat de aanvallen van Hillegom zonder re-

sultaat bleven.
In de slotfase van de wedstrijd gooide

de voorhoede van de kustbewoners nog
even 'alle remmen los' om de zege in de
wacht te slepen. Hillegom, met de sublie-

me keeper Van der Louw onder de doel-

lat, bleef echter ongeschonden overeind.

Hier volgt de stand in afd. West, 2e klasse

A:

Belangrijke

Vitesse '22

Kon. H.F.C.
Hollandia
Zandv.m.
V.V.B.
Zaandijk
Ripperda
Hillegom
Purmersteijn
Alc. Victrix

W.S.V. '30

D.E.M.

21 12 6

21 12 5
20 12 4
21 10 4
21
21
21
21
20
20

20
19

8 6

8 5

30

29
28
24
22

4 5
3 5

8 21
9 19
8 19

11 15
9 15

11 13
11 11

39-22

47-32
37-22
28-26
30-28
21-2S
2ff-26

31-34
22-30
32-42

19-29
25-38

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 2G april:

K.N.V.B.-Beker:
Zandv.m.—Wartburgia

Kompetitie:
IJmuiden 13—Zandv.m. 4

Uitslagen zondag 27 april:

Zandv.m.—Hillegom
Purmersteijn 2—Zandv.m. 2
Zandv.m. 4—EDO 4
Zandv.m. 5—Kinheim 3
Beverwijk 5—Zandv.m. 6
Zandv.m. 8—VSV 5

Junioren:
Zandv.m. e—EHS c

Zandv.m. f—TYBB g

3—2

0—0
afg.
0—1
afg.
3—3
3—0

2—1
2—1

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044, 3045 Politie

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

.

4841 Gemeente-secretarie

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, kostver-
lorenstraat 68

(023)-42212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,JZinko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Botel-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023) -65185 Singer Naaimachines, vert.
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023)-87487 Singer naaimachines, vert.
P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamond Shop, fa. Barber <£ Zn,
Badhuisplein 10

i648 KOLEN BESTELLEN T
TER WOLBEEK BELLEN!

(023)-88277 Telefonisch Servicebureau en
Boodschappendienst, dag en nacht.

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1

'Het franse volk trok de langste neus'

CASH & CARRY CONTANT BETALI CARRY

HEREN PYJAMA'S
LUCHTIGE ZOMERSE POPLIN
BLAUW en BRUIN, mt. 48 tlm 56

10,
50

BADSTOF SOKKEN
IN MODERNE KLEUREN

25

NYLON KINDËRONDERJURKEN,
ALLE MATEN. EFFEN EN GEBLOEMD

SLECHTS

BADSTOF HEREN PULL-POLO'S MET
BORSTZAKJE
BLAUW|ORANJE en GEEL|BLAUW

2,
00

13,
95

UW SPECIAALZAAK

VOOR

TEXTIEL EN

WONINGTEXTIEL

DAMES ZAKDOEKEN
IETS VOOR MOEDERDAG
3 STUKS IN DOOSJE 2,00 en

2,
50

HEREN ZAKDOEKEN
3 STUKS IN DOOSJE 3,00 en

3,
ÏS

CELVEZELDEKENS
1 PERSOONS 150 x 200 cm
MOOIE DESSINS EN KLEUREN

NYLON JASSCHORTEN 3J4 MOUW,
ZWARE KWALITEIT MET RITS
MODERNE RUITDESSINS

1e etage Grote Houtstraat 83-87
GEDEMPTE OUDE GRACHT 86 (onder één dak)

KORTING BIJ AANKOPEN

TOT 250 GULDEN

BOVEN DE 250 GULDEN

EEN KORTING VAN
Cheques en direct uitgeschreven girokaarten worden als contante betaling

geaccepteerd - Goederen kunnen niet geruild worden
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Vijf afgevaardigden verzoeken de kroon

raadsbesluit inzake vaststelling pachtsommen etc. te vernietigen

De raadsleden P. Flieringa (Groep Breure), N. J. Janssens (bp) F. M.
Dukkers (kvp), W. Th. Kok (azb) en J. Kuypers Wentink (Groep Breu-
re) hebben de Kroon verzocht het raadsbesluit d.d. 29-10-'68, waarbij

b. en w. werden gemachtigd de pachtsommen en het verlenen van ver-

gunningen voor standplaatsen langs de openbare weg, etc. vast te stel-

len, te vernietigen. Zij hebben appèl aangetekend, nadat Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 25 maart j.1. hun verzoek om goedkeu-
ring aan het besluit te onthouden, hadden afgewezen.

In hun adres aan het provinciaal bestuur
d.d. l-ll-'68 noemden de vijf raadsleden
het bewuste besluit in strijd met art. 212
Ie lid van de gemeentewet. In dit artikel
wordt gesteld, dat de gemeentewet de re-

gelen van bepaling vaststelt, waarna hij

zijn bevoegdheid m.b.t. de uitvoering kan
overdragen aan b. en w. Naar de mening
van de adressanten had de raad bij zijn
-besluit geen acht geslagen op de zinsnede
in het artikel — 'en naar de raad te stel-

len regelen'. De afgevaardigden verzoch-
ten GS daarom dit raadsbesluit niet goed
te keuren, opdat het opnieuw en thans ge-
heel in overeenstemming met artikel 212,
zou kunnen worden behandeld.

GS hebben op dit verzoek geantwoord
dat artikel 213 van de gemeentewet is

komen te vervallen (15 december 1966,
Staatsblad no. 546) en dat het door de
adressanten bestreden besluit van de raad
derhalve niet meer aan goedkeuring van
gedeputeerden is onderworpen.

In het vervolg van hun antwoord aan
de raadsleden merken Ged. Staten op, dat
artikel 212 van de gemeentewet de raad
de bevoegdheid geeft bij het besluit tot
delegatie nadere regels te stellen met be-
trekking tot de uitoefening van de door
de raad aan b. en w. overgedragen macht.
Hier is echter geen sprake van een rechts-
plicht van de raad, aldus het provinciaal
bestuur.
Naar het oordeel van GS is de zinsnede— 'zulks onder bepaling dat een en ander

naar regelen van goed koopmanschap
dient te geschieden' — in het bepaalde on-
der sub b van het onderhavige besluit aan
te merken als een door de raad gestelde
regel, als bedoeld in artikel 212 van de
gemeentewet.

Na de afwijzing van hun verzoek door
gedeputeerden hebben* de vijf afgevaar-
digden dinsdag 22 april j.1. appèl aange-
tekend bij de Kroon. In hun beroepschrift,
waarin zij de Kroon om vernietiging van
het betreffende raadsbesluit verzoeken,
maken genoemde raadsleden ernstig be-
zwaar tegen de interpretatie van het pro-
vinciaal bestuur van artikel 212. Volgens
de appellanten spreekt de zinsnede 'en
naar de door deze te stellen regelen' uit

het betreffende wetsartikel zich meer uit

als een 'bindend voorschrift dan als een
bevoegdheid.

'UW GELD HUN LEVEN'

wmmt HigNnfAwn fff

De aktie 'uw geld - hun leven' voor de le-

niging van de nood van de slachtoffers

van het Nigeria/Biafra konflikt zal op

zaterdag 3 mei — morgen — geconcen-

treerd zijn in de grootwinkelbedrijven en

levensmiddelenwinkels.

Aan allen, die menen dat het hulpver-
leningswerk moet doorgaan wordt ge-

vraagd hun bijdrage in genoemde winkels
te geven.

Voor diegenen, die niet in de gelegen-
heid zijn dit te doen, wordt verwezen naar
het gironummer 400 te Utrecht.

De volksvertegenwoordigers wijzen er

verder op dat het onderhavige raadsbe-
sluit conform het voorstel tot stand geko-
men is — waarin geen gestelde regelen
werden genoemd — en niet zoals men
thans doet voorkomen met een bepaling
dat een en ander 'naar de regelen van
goed koopmansgebruik dient te geschie-
den', welke zinsnede volgens GS is aan te

merken als een door de raad gestelde re-

gel als bedoeld in artikel 212 van de ge-

meentewet.
De appellanten delen vervolgens mee dst
het betreffende voorstel inzake de vast-

stelling van de pachtsommen, etc. de
raad onder hun aandrang bereikte, omdat
hun was gebleken dat al sedert tientallen

van jaren eigenmachtig door b. en w. de-

ze' verpachting, etc. plaatsvond, ondanks
het feit dat artikel 172 der gemeentewet
bepaalt dat de raad van de gemeente
daarover een besluit moet nemen.

Bovendien, zo besluiten de afgevaardigden
hun beroepschrift aan de Kroon, bleken
b. en w. niet in staat een machtiging als

bedoeld in art. 212 van de gemeentewet
te kunnen tonen.

VRAGEN AAN B. EN W.

OVER HUURVERGOEDING
Het gemeenteraadslid de heer J. Attema
(vvd) heeft aan het college van b. en w.
schriftelijk een aantal vragen gesteld

over de ondersteuning die via de bijstands-

wet wordt verleend aan huurders van in

de vrije sector gebouwde flats. De huur
van deze flats varieert van vierhonderd-
tot achthonderd gulden per maand, vol-

gens de afgevaardigde.

Het hand over hand toenemen van deze
ondersteuning kan voor de gemeente 'ca-

tastrofale gevolgen hebben', aldus ge-

noemd raadslid. Aan het slot van zijn

brief verzoekt de vvd-er het dagelijks be-

stuur van de gemeente de mogelijkheden
te willen onderzoeken om aan deze situa-

tie het hoofd te bieden.

Naar wij van bevoegde zijde vernemen,
betreft het hier in hoofdzaak gehuwde
vyoningzoekenden, die, in afwachting van
een toewijzing van een huis door het ge-

meentelijk huisvestingsbureau, hun intrek

nemen in vrijstaande woonflats aan de
noordboulevard. Wanneer zij niet in staat

zijn de gevraagde huur op te brengen
wordt een gedeeltelijke of gehele vergoe-
ding gegeven krachtens de bijstandswet.

Een en ander geschiedt uiteraard in over-

leg met de betreffende gemeentelijke in-

stanties, volgens onze zegsman.

VOORJAARSCONCERT
CHR. KINDERKOOR
Vrijdag 9 mei a.s. vindt in de geref.

kerk het traditionele voorjaars-concert
plaats van het Zandvoorts Christelijk

Kinderkoor o.l.v. Pieter de Jong. Het pro-

gramma vermeldt o.m. liedjes van Annie
M. G. Schmidt. Teke Bijlsma zal het
jeugdensemble aan de vleugel begeleiden.

De zangeres van volksliederen en -bala-

den, Cobi Schreijer, zal een aantal door
haar verzamelde volksliederen ten gehore
brengen.

Adviesraad Ruimtelijke Ordening bepleit

Gedeputeerden willen niet discussiëren

met raadsleden afzonderlijk

'Wij zijn niet bereid in algemene

zin in discussie te treden met indi'

viduele raadsleden over besluiten

van de raad, waarmee die leden

zich niet kunnen verenigen, doch

welke besluiten overigens op legale

wijze tot stand zijn gekomen'.

Zo luidt het antwoord dat Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland (d.d. l-4-'69)

geven aan de raadsleden N. J. Janssens
(bp), P. Flieringa (groep Breure), F. M.
Dukkers (kvp), J. Kuypers Wentink
(groep Breure) en W. Th. Kok (azb), die

begin dit jaar bezwaar hadden gemaakt
tegen de door de raad vastgestelde wijzi-

ging van de 50e begroting der gemeente
Zandvoort.
Deze reaktie van het provinciaal be-

stuur is voor genoemde volksvertegen-
woordigers aanleiding geweest zich an-

dermaal tot het college van gedeputeerden
te wenden. De raadsleden berichten GS
d.d. 22-4-'69 dat zij er geen enkele behoef-

te aan , hebben met Gedeputeerde Staten
in discussie te treden. Wij hebben, schrij-

ven de afgevaardigden, alleen gevraagd
om een duidelijk antwoord op de door ons
gestelde vragen inzake de wijziging van
de betreffende begroting.
Het is, stellen zij, niet houdbaar te wil-

len doen voorkomen of legaal tot stand
gekomen besluiten van de raad niet aan-
vechtbaar zouden zijn. Zij wijzen in dit

verband op de intrekking van het d.d. 11-

3-'69 legaal tot stand gekomen raadsbe-
sluit inzake de zgn. 'motie Attema', als-

mede naar het KB van 9 maar 1968, hou-
dende vernietiging van het door de raden
van de gemeenten in Noord-Holland ge-

nomen besluit inzake aanvaarding van de
zevende wijziging van de L..Z.A. regeling

Noord-Holland, o.m. goedgekeurd bij be-

sluit van het college van GS in Noord-
Holland d.d. 29 november 1966.

Zowel de besluiten van de raden van de
gemeenten alsmede het goedkeuringsbe-
sluit van GS zijn legaal tot stand geko-
men, aldus de adressanten.

De afgevaardigden vertrouwen er op
dat het provinciaal bestuur alsnog op kor-

te termijn zijn standpunt inzake de begro-
tingswijziging duidelijk zal maken. Wan-
neer GS weigeren aan dit verzoek te vol-

doen zullen de raadsleden de aangelegen-
heid aan een hogere instantie voorleggen.

Naschrift redaktie

'Wij zijn niet bereid in algemene zin in

discussie te treden met individuele raads-
leden over besluiten van de raad, waarmee
de leden zich niet kunnen verenigen '

Dit zou een antwoord kunnen zijn van
een provinciaals bestuurscollege omstreeks
1850 aan de vertegenwoordigers van een
lager overheidslichaam, maar het werd
vier weken geleden gegeven door Gedepu-
teerde Staten i;a» Noord-Holland aan een
vijjlal leden van de Zandvoortse gemeen-
teraad.

Van democratisering, openheid en dia-

loog hebben de gedeputeerden blijkbaar
nimmer iets vernomen. De regentenstijl,

discriminerend en ongemanierd, viert nog
hoogtij in dit gezelschap. De tijd is stil

blijven staan achter de gevel van het pro-
vinciehuis aan de Haarlemse Dreef.

vaar
FIETSEN

y~< ] '. en
BROMMERS

VER5TEEDE
HHLTESTR. 18 - TEL : 4<93 - ZRMDV0QRT

ONTSPANNINGSAVOND
LEDEN VAKCENTRALES
Het overlegorgaan van de Zandvoortse
afdelingen van de drie werkenemers or-

ganisaties het NW, NKV en CNV belegt

ter afsluiting van het vergaderseizoen een
ontspanningsavond in het verenigingsge-

bouw 'De Krocht'. Op het programma
staan kienen, dansen en een verloting.

BEVRIJDINGSDAG, MAANDAG 5 MEI a.s., zijn drukkerij en

kantoor van de Zandvoortse Courant gesloten. In verband hiermee

verschijnt het eerstvolgende nummer van de courant op woensdag i

7 mei a.s. Aan de adverteerders wordt verzocht hiermee bij het op-

i
geven van hun mededelingen rekening te willen houden.

BURGERLIJKE STAND
25 april 196'9—1 mei 1969

Geboren: Heidi Karen, d.v. R. B. Spen-
cer en V. P. Smith; Gabrielle, d.v. H. Bos
en D. C. van Norden.

Overleden: Simon Cornelis van Vliet,

oud 81 jaar; Hendricus Leonardus Ha-
mers, oud 79 jaar; Christina Broekmeijer,
oud 79 jaar, geh. gew. met D. Woelinga;
Johanna Wilhelmina Cornelia Carolina
Bakker, oud 70 jaar, geh. gew. met J. C.

Hurkmans.

Gehuwd: Erik Robert Kammeijer en
Wilhelmina Riemersma; Coenraad Wil-
helm Scheijde en Francisca Johanna Ja-

coba Huf; Adriaan van Os en Yvonne
Margriet Reuijl.

Geboren buiten de gemeente: Wendy
Jacqueline, d.v. G. A. Nijkamp en M. Ko-
ning; Egbert Johan, z.v. C. J. Ellenkamp
en C. J. de Jager; Erik Stephan, z.v. A.
L. Luberink en E. H. Nürnberg; Andró
Theodoor, z.v. W. W. A. Moes en T. M. J.

van der Ploeg; Pieter Willem, z.v. F. P.
Meester en S. van Duivenboden.

Overleden buiten de gemeente: Theodo-
rus Jacobus Groeneveld, oud 72 jaar.

Hervorming van het lokale bestuur
in onsjand

'Het is van het grootste belang, dat de regering op niet te lange termijn,

in nauw overleg met provincies en gemeenten, een schets voor een re-

gionale indeling van ons land ontwerpt. Zij zou kunnen verschijnen in

de vorm van een indicatieve structuurschets voor de bestuurlijke inde-

ling en tot grondslag moeten dienen voor de vorming van gemeenten op
gewestelijke schaal of voor de instelling van gewesten, waar dit nodig

mocht zijn'.

Dit zijn de woorden uit een schrijven van
de Raad van advies voor de ruimtelijke

ordening aan de ministers van Volkshuis-

vesting en Ruimtelijke Ordening en van
Binnenlandse Zaken, die inmiddels de
Tweede Kamer ervan in kennis hebben
gesteld. Over deze schets, die eventueel in

gedeelten tot stand zou kunnen komen,
zegt de Raad dat zij tot richtsnoer zou
moeten dienen, maar niet bindend zou
moeten zijn voor de grenzen, die de grote
gemeenten en gewesten uiteindelijk bij

hun instelling zouden krijgen'. Zo bezien

valt het te verwachten, dat de gemeenten
binnen de aangegeven indeling versneld

tot samenwerking zullen komen.
De Raad doet nog geen aanbeveling

voor een herziening van de provinciale

indeling, maar is van mening, dat er ook
bij de vorming van gewesten en gemeen-
ten op gewestelijke schaal behoefte blijft

bestaan aan regionale bestuurslichamen
met een belangrijke taak op het gebied
van de ruimtelijke ordening. Het is echter

zeer wel denkbaar dat er op den duur
grotere provincies zullen moeten komen.
Volgens de Raad bestaat er met het

oog op de ruimtelijke ordening behoefte

aan een herziening van de bestuurlijke or-

ganisatie in ons land met name van het
lokale bestuur. Die behoefte is in vele de-

len van ons land reeds duidelijk gebleken.

Het is van belang, dat de lokale bestuurs-

structuur mede wordt aangepast aan de
schaal, waarop zich de ruimtelijke ontwik-
keling voltrekt; zij dient voorts berekend
te zijn op de zware eisen die de noodzaak

PLEZIERIGE

KONINGINNEDAG
IN ZANDVOORT
Onder vrij gunstige weersomstandigheden
heeft Zandvoort — in het bijzonder de
jeugd van Zandvoort — afgelopen woens-
dag koninginnedag gevierd. Het evene-
menten-programma, samengesteld door
het bestuur van de plaatselijke Oranje-
vereniging, begon 's morgens om half

tien met de gebruikelijke aubade van
Zandvoortse l.o.-scholieren op 't Raadhuis
plein. Na de zanghulde, die werd begeleid

door de Zandvoortse Muziekkapel, sprak
burgemeester A. Nawijn vanaf het bordes
van het gemeentehuis. Alleen zij, die dicht

in de buurt van de microfoon stonden
hebben verstaan wat de heer Nawijn zei,

want zijn volume . kon niet concurreren
met het verkeer dat het Raadhuisplein
passeerde. Een paar flarden van zijn toe-

spraak hebben wij opgevangen: 'er zijn

landen waar de mensen zich minder ge-
lukkig voelen dan wij' en: 'Onder het
huis van Oranje voelt de Nederlandse na-
tie zich een'.

Niet alleen de jeugd, ook de ouderen
zijn op koninginnedag aan hun trekken
gekomen. Op het ZVM-trainingsveld aan
de Van Lennepweg vond een door het
Zandvoortse bedrijfsleven georganiseerd
voetbaltoumooi voor teams van de in de
badplaats gevestigde ondernemingen en
instellingen plaats. Voor dit mammoet-
tournooi, dat tot vier uur in de middag
duurde, bestond een grote publieke belang-

stelling. De honderden toeschouwers wer-
den niet moe hun favoriete clubs aan te

moedigen. Na afloop van de wedstrijden
reikte burgemeester A. Nawijn aan de
winnaar — een team samengesteld uit

personeelsleden van gemeentelijke instel-

lingen — de beschikbaar gestelde wissel-

beker uit.

Voor de kinderen waren diverse attrak-

ties georganiseerd. De allerkleinsten wer-
den in het verenigingsgebouw 'De Krocht'
met tekenfihnpjes en comedy capers be-
ziggehouden, voor de oudere jeugd ver-

zorgde Martin Vinjee's jeugdtheater een
voorstelling van de avonturen van Dik
Trom in de Sporthal. Beide voorstellingen
werden door circa 500 kinderen bezocht.

Verder kon de jeugd deelnemen aan
straattekenwedstrijden aan de Nic. Beets-
laan — de belangstelling hiervoor was zo
groot dat men bijna trottoirtegels tekort
kam — en een fietspuzzeltocht met hotel

Esplanade als plaas van start en finish.

Aan de rit namen circa 130 jongens en
meisjes deel. Genoemd hotel was ook punt'

van vertrek en aankomst van de in de
avonduren georganiseerde puzzelrit voor
motorvoertuigen onder auspiciën van de
autosportvereniging 'Sandevoerde' en de
Oranjevereniging.
De koninginnedagviering werd afgeslo-

ten met een lampionoptocht van de jeugd
door de voornaamste straten van Zand-
voort, waaraan o.m. muzikale medewer-
king werd verleend door de HIN-drum-
band uit Haarlem. De optocht, waarin
honderden kinderen meeliepen,
werd afgesloten met een instrumen-
tale show op het Raadhuisplein. Woensdag
30 april werd een leuke dag, waarop de
organisatoren, helpers en helpsters, maar
vooral de jongens en meisjes met plezier

kunnen terugzien. Er was één schaduw-
plekje. In Zandvoort-zuid viel weinig te

beleven. Maar ook in deze ' wijk wonen
kinderen, die van een verzetje houden.

van een goede ruimtelijke ordening aan de
lokale overheid stelt op bestuurlijk, tech-
nisch en administratief gebied.

In verschillende landen is de ruimtelijke
ontwikkeling aanleiding voor een syste-

matische vergroting van de lokale be-
stuurseenheden. Ook in vele delen van
ons land leiden de ontwikkelingen in du
samenleving tot de behoefte aan een
krachtig lokaal bestuur op gewestelijke
schaal. De stadsgewesten en streekgewes-
ten, die zich in de ruimtelijke en maat-
schappelijke ontwikkeling steeds meer als

een eenheid aftekenen, hebben een geco-
ördineerd ontwikkelingsbeleid nodig, dat
liet gehele gebied als een eenheid k.an be-
schouwen en verbrokkeling kan voorko-
men. Dit kan naar het oordeel van de
raad slechts worden bereikt, wanneer de-

ze gebieden ook in bestuurlijk opzicht tot

een eenheid worden.

Zulk een bestuurlijke eenheid geeft de
inwoners van de kleinere kernen de gele-
genheid om mee te beslissen over de ver-
dere groei en vormgeving van de centrale
kern, waar zij op georiënteerd zijn. Bo-
vendien worden op üeze wijze de centrale
Kern en de daarop georiënteerde woon- en
werkgebieden en de nodige uitbreidings-
en rekreatiegebieden in één hand ge-
bracht.

In het huidige stadium van de maat-
schax>pelijke ontwikkeling ziet de Raad
twee manieren om de stadsgewesten en
streekgewesten — ook in bestuurlijk op-
zicht tot een eenheid te maken, namelijk
de vorming van grote gemeenten op ge-
westelijke schaal of de invoering van een
nieuwe bestuursvorm, het 'gewest'. Ook
andere vormen, zoals gemeenschappelijke
regelingen, zijn mogelijk, zij het ?~t deze
voor dit doel slechts als overgangsfase
gewaardeerd kunnen worden.

De Raad ziet de vorming van grote ge-
meenten en de instelling van gewesten
als mogelijkheden, waarvan de voor- en
nadelen van geval tot geval moeten wor-
den afgewogen. De praktijk leidt tot de
noodzaak van differentiatie. De Raad
geeft blijk van een zekere voorkeur voor
de vorming van grote gemeenten. Het be-
stuur zou op deze wijze eenvoudig en door-
zichtig van structuur blijven; de afweging
van alle bestuursbelangen blijft in één
hand. In de gebieden buiten de grote ste-

delijke zones zullen de voordelen van de
vorming van grote gemeenten op gewes-
telijke schaal doorgaans de doorslag ge-
ven.
In deze gebieden, die voornamelijk een

agrarische en dikwijls tevens een rekrea-
tieve functie hebben en waar veelal een
duidelijke gerichtheid op één grotere ste-

delijke kern bestaat, zal dikwijls met de
eenvoudige structuur van de grote ge-
meente volstaan kunnen worden en even-
tueel daarnaast een 'streekgewest' inge-
steld kunnen worden. Binnen de grote
stedelijke zones zal in vele gevallen naar
de vorming van een bestuurlijk 'stadsge-

west' gestreefd moeten worden.

De gewesten dienen niet als een nieuw
toezichthoudend orgaan ten aanzien van
de gemeenten te worden gezien, maar als

een completair bestuursorgaan dat teza-
men met de gemeenten de lokale bestuurs-
laag vormt. Daarvoor is een duidelijke
taakverdeling nodig.

Het ontstaan van een gewest houdt niet

in, dat daarmee iedere gemeentelijke her-
indeling binnon het gewest overbodig zou
worden. Ook de gemeenten binnen een ge-

west dienen een omvang te hebben, die

hen in staat stelt hun eigen taken goed te

vervullen en binnen het gewestelijke ver-
band evenwichtige partners te zijn. Voor
het vervullen van die taken dienen de ge-

westen en de gemeenten over daarop af-

gestemde eigen financiële middelen te be-
schikken.

De ruimtelijke ordening is niet een taak
van de overheid alleen. Het bestuur dient
zijn beslissingen over de toekomst van
het leefmilieu te nemen in een goed con-
tact met de gehele samenleving. De be-
leidsvorming dient daarom, doorzichtig te

zijn en ruimte te laten aan de publieke
discussie. Deze toegankelijkheid van het
bestuur is minstens zo belangrijk als een
direkte persoonlijke relatie tussen bestuur
en bestuurde.

Wanneer gemeenten worden samenge-
bracht tot een grote gemeente op geweste-
lijke schaal, kan de verhouding tussen be-
stuur en bestuurde ermee gediend zijn,

dat binnengemeentelijke decentralisatie
wordt toegepast door de vorming van ter-

ritoriale bestuurscommissies (dorpsraden,
wijkraden) ten behoeve van afzonderlijke
woonkernen binnen de gemeente. Tot nog
toe zijn de ervaringen met deze raden
niet bevredigend geweest. Zulke territo-

riale bestuurscommissies zullen slechts le-

vensvatbaarheid bezitten, indien zij be-

schikken over eigen financiën en eigen be-
voegdheden. Hiervoor kan aansluiting ge-
zocht worden bij de taken die de binnen
een gewest werkzame gemeenten zullen
vervullen. Daarnaast kunnen functionele
adviescommissies en uitvoeringsorganen
grote waarde voor het spreiden van be-
stuursverantwoordelijkheid hebben.



Alarmkreet van hogheemraadschappen

Voor onze zoetwatervoorziening
dreigt gevaar

Wanneer het uitdiepen van de monding van de Nieuwe Waterweg voort-

gaat en geen, of te weinig geld beschikbaar komt voor verondieping

oostelijk van Rotterdam dreigt het gevaar van een ramp voor de zoet-

watervoorziening in het hele gebied tussen Noordzeekanaal en Euro-

poort.

Dil is het oordeel van de hoogheemraad-
schappen Rijnland, Delfland en Schieland
die onlangs aan minister drs. J. A. Bak-
ker van verkeer en waterstaat een plan
hebben aangeboden, waarvan uitvoering
de zoetwutervoorzioning in Midden-West-
Nederland tot het jaar 2000 zal waarbor-
gen.

Op korte termijn zullen, volgens de drie

hoogheemraadschappen, twee nieuwe ka-
nalen gegraven moeten worden. Verder
zijn nodig de bouw van enkele kunstwer-
ken en de constructie van een zgn. syphon
— een onderwatertunnel die de aanvoer
van zoet water uit het IJsselmeer, ooste-
lijk van Amsterdam onder het Unieer
cïoor moet mogelijk maken, aansluitend op
het Amsterdam-Rijnkanaal.

Uitvoering van het plan, dat wordt ge-
steund door Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht,
kost ca. 280 miljoen gulden. Deze kosten
moeten, naar het oordeel van de hoog-
heemraadschappen, door het rijk worden
gedragen.

De drie hoogheemraadschappen hebben
bij minister Bakker hun ernstige bezorgd-
heid' uitgesproken over de gevolgen van
de Europoort-werken voor de waterhuis-
houding in Midden-West-Nederland. Wan-
neer eind dit jaar de drempel aan de in-

gang van de Waterweg zal worden weg-
gebaggerd ten behoeve van het binnenlo-

pen van mammoettankers, zal 'het gevaar
voor het optreden van een ramp voor de
zoetwatervoorziening zeker aanwezig
zijn', aldus Schieland, Delfland en Rijn-
land.

Hun bezorgdheid wordt tevens veroor-

zaakt door het feit dat op de begroting
niet voldoende financiën zouden zijn uitge-

trokken voor verondieping van de Water-
weg. Hierdoor zou verdere zout-penetratie

kunnen worden tegengegaan. De hoog-
heemraadschappen wijzen er op dat bij

ongunstige meteorologische omstandighe-
den de zouttong vanuit zee nu al rijkt tot

in de monding van de Hollandse IJssel.

Er zijn geen zoetwaterreserves waarover
de hoogheemraadschappen kunnen be-

schikken.

De nieuwe kanalen die de dijkgraven

van Rijnland, Delfland en Schieland bij

minister Bakker hebben bepleit, zouden

gegraven moeten worden tussen Wad-
dinxveen en Voorburg en tussen Maars-

sen en Bodegraven. Zolang de Hollandse

IJssel, waaruit de drie hoogheemraad-

schappen nu hun zoet water betrekken,

nog kan worden gebruikt, willen zij het

water via een nieuw gemaal bij Gouda
door het te graven kanaal naar Voorburg

voeren. Het kanaal zou ƒ 46 miljoen kos-

ten, het gemaal ƒ 16 miljoen en voor aan-

vullende voorzieningen zou nog eens ƒ 8

miljoen nodig zijn.

De Hollandse IJssel zal echter, naar het

oordeel van de hoogheemraadschappen,

komende jaren niet voor zoetwatertrans-

port te handhaven zijn. Daarom is het

tweede kanaal nodig dat Midden-West

Nederland zal verbinden met Amsterdam-

Rijnkanaal (kosten ƒ 90 miljoen). Voor de

syphon bij Amsterdam is nog eens ƒ 85

miljoen nodig, voor noodzakelijke voor-

zieningen in de Betuwe ƒ 35 miljoen.

Het graven van de twee kanalen achten

de hoogheemraadschappen een 'urgente

zaak'. Ze hebben er bij de minister op

aangedrongen zo mogelijk volgend jaar

met de aanleg te beginnen. Vooruitlopend

op de ministeriële beslissing is het tracé

van het kanaal Waddinxveen-Voorburg al

vastgesteld en ingepast in de provinciale

streekplannen.

VOOR BABY'S HUIDJE

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost wor-

den verzonden. De data, waarop de corres-

pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-

zorgd, staan achter de naam van 't schip

vermeld.

Brazilië: m.s. 'Santa Rita', 6-5

Canada: m.s. 'Eemstroom', 6-5;

m.s. 'Ornefjell', 9-5

Chili: m.s. 'Cd de Tunja', 6-5

Indonesië: m.s. 'Lycaon', 6-5

Kenya, Oeganda en Tanzanië: m.s. 'Pala-

bora', 9-5

Ned. Antillen: m.s. 'Mercurius', 6-5

Nieuw-Zeeland: m.s. 'Loire Lloyd', 9-5

Suriname: m.s. 'Palamedes', 5-5

Verenigde Staten van Amerika:
m.s. 'Mosel Expres', 5-5

m.s. 'Atlantic Star', 8-5

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:

m.s. 'Abbekerk', 7-5.

Inlichtingen betreffende de verzendings-

data van postpakketten geven de post-

kantoren.

NA RESTAURATIE

OPNIEUW IN GEBRUIK
Het gebouw van de afd. Zandvoort van
de Ned. Protestantenbond in de Brug-
straat, dat in de afgelopen maanden gron-

dig is gerestaureerd, zal a.s. zaterdag 3

mei opnieuw in gebruik worden genomen.
De eerste dienst in het gerestaureerde

kerkgebouw zal worden geleid door prof.

dr. A. J. van Biemen.

OPBRENGST
INZAMELINGSACTIES
De onlangs in Zandvoort gehouden Sima-

vi-kollekte — medische hulp aan tropische

gebieden — heeft ƒ 2024,— opgebracht.

De kort geleden gehouden inzameling

t.b.v. Sakor — samenwerkende kinderbe-

schermingsorganisaties — heeft ƒ 881,

—

opgeleverd.

500 KM TE VOET
De eertijds befaamde Jan de tippelaar, die
ieder jaar honderden kilometers te voet
afgelegde kris kras door Europa heeft een
waardig opvolger gevonden in de 84-jari-
ge Ludwig Ilsen.

J.l. maandag arriveerde hij in Lise, na-
dat hij een wandeling van 500 km van zijn
woonplaats Neuhaus had gemaakt om de
bloeiende voorjaarsbloemen in de Keuken-
hof te zien. Zijn voetenwerk is niet onop-
gemerkt gebleven. De direktie van hotel
Bouwes bood hem een driedaags verblijf
in een luxueus ingerichte hotelkamer aan
en van de Nederlandse Spoorwegen ont-
ving hij een reisbiljet voor dagtochten
door de randstad. Super-wandelaar Ilsen
was er een tikje beduusd van. Publiciteit
is hij wel gewend, maar zoveel attenties
bij zijn aankomst had hij niet verwacht.
Ludwig Ilsen zelf is over zijn voettocht

uiterst bescheiden. Voor hem is het lange
afstand lopen een kwestie van routine ge-
worden. Vorig jaar liep hij 600 kilometer,
de afstand van zjjn woonplaats naar de
Oostenrijkse hoofdstad waar zijn dochter
woont. Daar wilde hij even aanwippen om
gedag te zeggen. Voor 1970 heeft hij een
nieuw wandelplan in zijn hoofd: naar Pa-
rijs. Een wens die vele van zijn landgeno-
ten ook in vredestijd koesteren.

Ludwig Ilsen loopt, en dat is heel on-
gewoon voor onze oosterburen, zonder
straf schema. Hij laat zijn dagelijkse wan-
delmarsen van het weer afhangen. Is het
zonnig met dragelijke temperaturen dan
loopt hij vijfentwintig a dertig kilometer.
Bij ongunstige weersomstandigheden twin-
tig kilometer. Voor zijn nachtlogies maakt
Ilsen gebruik van pensions of jeugdherber-
gen.
Over de tippel naar Keukenhof heeft de

wandelaar uit Neuhaus, om te zien niet
ouder dan zestig jaar, twintig dagen ge-
daan. Een dag korter dan hij had uitge-
rekend. Ilsen heeft de Keukenhof, waar
hij als een Very Important Person werd
ontvangen, inmiddels bezocht. Hij was er
vol lof over en ook van de gratis treinrit-

ten — eerste klas — heeft Ludwig Ilsen
genoten. Ook de beste wandelaar wil zich
wel eens laten rijden.

VOETGANGERSACTIE

lïnks-rechts-
lïnks gekeken
oversteken!

GEMEENTE BEDRIJVEN
ZANDVOORT

Belangrijke mededeling
In verband met technische voorzieningen
zal de gasdruk op de leidingen van de
woonwijken in Plan Noord DINSDAG
6 MEI 's middags van 1 uur tot ongeveer
5 uur waarschijnlijk niet voldoende zijn

voor koken en verwarming.
Men wordt verzocht hiermede rekening

te houden en gedurende genoemde tijd het
gasverbruik zo veel mogelijk te beperken.

De direktie

Onderzoek naar rookgewoonten
onder leerlingen van lts

Een onderzoek naar rookgewoonten van leerlingen op een lagere tech-

nische school heeft aangetoond dat het percentage rokers bij twaalfjari-

gen al 31 is en dat dit toeneemt tot 60 bij jongens van 19 jaar en ouder.

Dit blijkC uit het jaarverslag van het In-

stituut voor preventieve geneeskunde
TNO, dat stelt dat steeds meer aanwijzin-
gen gevonden worden voor de schade aan
de volksgezondheid als gevolg van het ro-

ken van sigaretten. Recente medische li-

teratuur steunt, aldus het verslag, in toe-

nemende mate de veronderstelling dat de-

ze gewoonte een van de belangrijkste fac-

toren is bij het ontstaan van o.m. chroni-

sche bronchitus en verscheidene vormen
van kanker.

De vorig jaar door het instituut voort-
gezette analyse van de verkorting van de
gemiddelde levensduur bij mannen in een
aantal Westerse landen, toont, aldus het
jaarverslag, aan dat met uitzondering van
Frankrijk, het sterftecijfer voor mannen
nog steeds stijgt. Zoals vorig jaar al werd
vastgesteld was dit cijfer in Nederland in
1967 teruggekeerd tot het niveau van
1937—1938.

Het Instituut heeft bij adolescenten en
jonge volwassenen, naast toeneming van
de gemiddelde lengte, ook een vervroeging
van de geslachtsrijpheid geconstateerd.

Het dooi'snee Nederlands meisje is op
15-jarige leeftijd volwassen, gerekend
naar de geslachtelijke ontwikkeling, de
jongen op 16-jarige leeftijd. In biologisch

opzicht zou, volgens het jaarverslag, een

verlaging van de leeftijdsgrens van meer-
derjarigheid van 21 naar 18 jaar gerecht-
vaardigd zijn.

Uit een ander onderzoek van het Insti-

tuut is gebleken, dat de functionele leef-

tijd in veel gevallen niet overeenstemt
met de kalenderleeftijd. Ruim een derde
van de mannelijke industrie-arbeiders
blijkt functioneel — dat wil zeggen wat
hun lichamelijke en geestelijke capacitei-

ten betreft — zes jaar ouder dan hun ka-
lenderleeftijd zou doen vermoeden, een-
zelfde percentage is zes jaar 'te jong'.

De resultaten van dit onderzoek zouden
van belang kunnen zijn voor bijvoorbeeld
het pensioneringsbeleid: star vasthouden
aan een vaste leeftijd waarop mannelijke
industrie-arbeiders en andere werkers met
pensioen gaan, zal volgens het Instituut,

niet houdbaar blijken. Ook voor het aan-
stellingsbeleid kunnen de resultaten van
dit onderzoek aanwijzingen geven.

De leeftijd blijkt een aanvechtbaar ge-

geven te zijn bij het bepalen van geschikt-
heid van sollicitanten voor bepaalde func-
ties, aldus het jaarverslag.

| Uil ^smetteloos-
_ - de huid
smetteloos- zuiver

65-JARIG OSS GAF
JUBILEUMUITVOERING
Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan
gaf de gymnastiekvereniging OSS zater-
dagavond in de sporthal aan de A. J. v.d.

Moolenstraat voor een groot aantal geno-
digden een gymnastiek- en turndemonstra-
tie, waaraan alle leeftijdsgroepen van de
vereniging hun medewerking verleenden.
Begonnen werd met de jongste OSS-lich-
ting, die na de openingstoespraak van
voorzitter J. H, B. Brink, de vloer van de
hal betraden. O.l.v. mevr. R. de Wolf
voerden zij een oefening uit op de lange
mat. Na hen toonden de jongens en meis-
jes van diverse leeftijdsgroepen hun kun-
nen aan de in de hal opgestelde turntoe-
stellen. Bij <3e meisjes was de leiding in

handen van mevr. B. Steegman en bij de
jongens in die van de heer F. Schotte.
Vooral de uitgevoerde volksdansen en de
sprongen van de oudste jongens werden
door het publiek bijzonder op prijs ge-
steld.

Na de pauze tusen de programmaonder-
delen waren de toeschouwers getuige van
een volleybalwedstrijd tussen de heren-
teams van de politiesportvereniging uit

Alphen aan de Rijn en OSS. De ontmoe-
ting, die een bijzonder enerverend verloop
had, werd met gering verschil door eerst-

genoemde ploeg gewonnen. De wedstrijd
werd gevolgd door een zgn. lint-oefening,

uitgevoerd door de meisjes van 10-12 jaar
o.l.v. mevr. Steegman.
Veel bijval kreeg ook de toestel- en

vrije oefeningen van de meisjes selectie-

ploeg.
Aan het slot van de avond sprak bur-

gemeester A. Nawijn, beschermheer van
OSS, zijn waardering uit voor het belang-
rijke werk dat de vereniging t.b.v. het
lichamelijk welzijn van de jeugd verricht.

Voorzitter Brink dankte de technische lei-

ding voor de voorbereiding van de jubi-

leum-uitvoering. Hij richtte zich in het
bijzonder tot de scheidende leidster, van
de selectieploeg, mevr. De Wolf, en liet

zijn prijzende woorden aan haar adres van
bloemen vergezeld gaan.
Tevoren had de heer Weermeijer ; na-

mens de ouders aan de leidster enkele ge-
schenken overhandigd. Na de huldiging
keerden de aanwezigen huiswaarts. De
65-jarige vereniging kan op een geslaagde
demonstratie terugzien.

FIETSEN KIJKEN
OP POLITIEBUREAU
Op zaterdag 10 mei a.s. wordt het publiek
van 14 uur tot 17 uur in de gelegenheid
gesteld de in de afgelopen maanden dooi-

de politie onbeheerd aangetroffen en naar
het bureau overgebrachte fietsen te be-
zichtigen. De politie vestigt er de aan-
dacht op dat de tentoonstelling van twee-
wielers in het bureau aan de Hogeweg,
uitsluitend op bovenvermelde tijden zal
plaatsvinden.

Pleidooi mhm> de stUeicUbeckiet*

Let u eens loat meer op hein

Vrienden, er wordt de laatste tijd nogal

wat over voetballen gezegd en geschre-

ven. Er worden helden op de groene vel-

den gecreëerd, anderen worden verguisd.

Voetballers hebben tegenwoordig een ver-

zorging om U tegen te zeggen: lijf-artsen,

psychologen en psychiaters, masseurs,

managers en trainers werken samen om
de jongens lekker tegen de bal te laten

trappen. Meer behoeven ze trouwens niet

te doen. Dat enkelen een sportzaak, een

sigarenwinkel, een café of een textielbe-

drijf er op na houden, mag geen naam
hebben. Dit is een afdeling, die meestal

wordt waargenomen door hun echtgenote,

moeder of schoonvader. Voetballers moe-

ten geen kopzorgen hebben. Het is zo al

erg genoeg. Want komen ze dan ook nog

eens in de Europa-cup-sfeer te leven, dan

is het voor iedereen duidelijk dat deze

mensen aan enorme spanningen onderhe-

vig zijn. En als klap op de vuurpijl moe-

ten ze ook nog meedraaien met de vader-

landse competitie. Dat gaat zo in een

land, waar de voetbalsport zo populair

is, dat je helemaal vergeet in een water-

land te leven, zodat eigenlijk zwemmen
en roeien veel populairder moeten zijn.

Nu goed, dat is niet zo en we maken daar

geen woorden meer over vuil.

Er is iets anders, waar ik uw gewaar-

deerde aandacht voor vraag. Wie zegt er

eens iets leuks over de scheidsrechters?

Welke sportfotograaf schiet eens een

plaatje van cie man in volle aktie? Weke-

lijks zie je wèl knotsen van foto's van de

Coentjes, de Pietjes, de Johans en de Sja-

kies in de meest verrassende lichaams-

houdingen. Maar wie denkt er aan de

scheidsrechter — zonder welke functiona-

ris niet eens sprake kan zijn van een voet-

balwedstrijd — eens in een karakteristie-

ke houding te vereeuwigen?

Jawel, ik weet wat u zeggen wil. Ze

kómen wel eens op de foto, maar dan is

het doorgaans tussen twee politieagenten

of tijdens de toss. In beide gevallen gaat

Neem een plaatje
van de scheidsrechter s.v.p.

de aandacht echter uit naar de verkeerde

mensen, de politiemannen of de beide aan-

voerders. Nee, ik wil eens een shot van
de scheidsrechter terwijl hij bijvoorbeeld

in volle sprint ligt. Dat lijkt me billijk

voor de man, die na de bal het belang-

rijkste artikel op het voetbalveld is.

Nooit hoor je dat een scheidsrechter

door z'n arts verzorgd wordt of dat hij in

concentratie moet. En de man sjouwt wat
af!

Ik heb eens op een avond, toen er een

wedstrijd op de t.v. werd uitgezonden, de

eerste speelhelft uitsluitend op de scheids-

rechter gelet. Fantastisch, vrienden! Wat
een inzet, wat een liefde voor de sport!

De tweede helft van de wedstrijd ging

ik wat meer op het voetbalspel letten,

maar toen dacht ik dat die kerels stil

stonden!

Als ik dan met één oog weer even naar

de scheidsrechter keek, zag ik het ver-

schil bijzonder duidelijk: die man rende

constant van doel tot doel met een haft-

verwarmend enthousiasme, dat schril af-

stak tegen de gezapige sloomheid van de

meeste voetballers, die alleen lopen als ze

de bal hebben. Als een voetballer loopt,

terwijl hij de bal niet heeft, wordt het een

zeer goede speler genoemd. Welnu, hoe

dikwijls heeft de scheidsrechter de bal?

Ja, hij mag 'm het veld op- en af bren-

gen. Dat is welgeteld vier keer. En dan

misschien nog eens een enkele keer bh' een

zogeheten 'scheidsrechtersbal'.

Dat is een spelsituatie waarbij het niet

duidelijk is wat er precies is gebeurd. Dan
gooit de scheidsrechter de bal op. Maar
dit komt in het moderne voetbal nagenoeg

niet meer voor, omdat ze wel weten wat
er gebeurd is.

En deze man, die naast vakkenis over

een onuitputtelijk geduld moet kunnen be-

schikken, die een fabelachtig uithoudings-

vermogen heeft en zo ongeveer een heili-

ge op de velden is, deze man heeft het al-

tijd gedaan!
,

Als de fotopers hem. niet negeert, zorgt

het publiek er wel voor dat hij bierflesjes

op zijn hoofd krflgt.

BARTJE

Mensen en zaken
De bezetting

Er was een enorme deining op het kleuter-

schooltje ontstaan.
Dat kwam zo. De kleuters waren het al

lang niet meer eens met de wijze waarop
de hoofdleidster en de leidsters hen weg-
wijs maakten In de kunst van het matjes-
vlechten, het boetseren en de andere hand-
vaardigheden. De door de drie dames toe-

gepaste onderwijs-methode werd door de
kinderen eenvoudig belachelijk en hope-
loos ouderwets genoemd. De dames in

kwestie waren niet van plan vooralsnog
verandering aan te brengen In hun me-
thodiek.

De situatie spitste zich toe en er werd
zelfs al kwaad bloed gezet. Het Is bekend
dat, wanneer er sprake is van kwaad
bloed zetten, er alles kan gebeuren.

Op een kwade dag was de bom gebars-

ten. De kinderen hadden zich onder lei-

ding van juffrouw Annie bezig gehouden
met waterverf-schilderen en opeens had
Jantje door de klas geroepen: 'Balen van
die rommel! We willen wel eens iets an-

ders!' Nou, dat was wat. Juffrouw Annie
verbleekte onder haar rouge, maar het

volgend ogenblik vermande zij zich: 'Geen
onzin, Jantje, schreeuw niet als je niks
gevraagd wordt en ga nou maar door met
je werk!' Maar Jantje stond op en wierp
het potje rode verf in de richting van de
juffrouw Annie, die het projectiel met een
sportieve snoeksprong ontweek. Het potje

spatte uiteen op de muur, een kleurrijke

ravage achterlatend. Toen brak de hel los.

Alle kinderen verhieven zich van hun
stoeltjes en begonnen eenparig te joelen,

waarbij zij hun penselen, doormidden bra-

ken. Hiermede gaven zij symbolisch te

kennen dat zij balen hadden van het ver-

ven. Wat zij wél wilden, kwam niet ge-

heel uit de verf. In iedere geval iets an-
ders.

Juffrouw Annie rende het lokaal uit om
haar collega, juffrouw Yvonne van het be-

lendende klasje, te raadplegen. Merkwaar-
digerwijs trof zij daar dezelfde chaotische >

toestand aan als in haar klas. Bij juffrouw
Yvonne waren de jongens en meisjes in

verzet gekomen tegen de huns inziens

kinderachtige aftelversjes die zij moesten
opzeggen. Enfin, het was ook daar een
verschrikkelijke bende. In plaats van de
geleerde versjes zongen de kinderen pro-
testsongs. Al bij al was het een oorverdo-
vend lawaai, waar de hoofdkleuterleidster,

juffrouw Rosa, op af kwam. Zij overzag
de situatie en zei kalm: 'Dames, komt u
even in m'n kantoortje, dan kunnen we
onze houding bepalen. Laat de kinderen
maar even'.

Inmiddels hadden de beide klasjes zich

in de gang verenigd en de kleuters dron-
gen op naar het kamertje van juffrouw
Rosa. Deze had echter de deur op slot ge-
draaid, zodat de kinderen niet naar bin-

nen konden. Zij bewerkten het matglazen
venstertje van de deur met hun vuistjes

en riepen: 'Wij willen ook wat te zeggen
hebben, wij willen meebeslissen in de ma-
nier waarop wij onderwijs ontvangen!'

De drie dames gaven geen antwoord,
maar beraadden zich op de te nemen
stappen. Zij konden echter geen kant op,

want zij hadden zichzelf opgesloten, zoals

u zich zult herinneren. Zij pleegden een
langdurig overleg, terwijl de kinderen in

de gang steeds driester werden. Er werd
gescholden en hier en daar klonk zelfs -

—

van de zijde der literair' ontwikkelden —
een enkel schuttingwoord.

Toen stapten de drie dames bleek, maar
vastberaden de- gang in en verklaarden,
bij monde van de hoofdleidster, juffrouw i

Rosa: 'Jullie kunnen de boom in, of eh,

ga in ieder geval maar naar jullie klas
en wacht af wat er gezegd wordt!'
Wel, om een lang verhaal kort te ma-

ken, er viel niet te praten met de kinde-
ren en met de kleuterleidsters eigenlijk
ook niet. De jongens en meisjes gaven te

kennen dat zij het schooltje bezet zouden
houden zolang de dames zich niet gewon-
nen gaven. De drie leidstérs kookten van
verontwaardiging, maar konden tegen de
overmacht niet op.

Toen zei juffrouw Rosa: 'Dan sluit ik de
school en dan wordt er geen onderwijs
meer gegeven!' Zij dacht waarschijnlijk
dat de kinderen dan wel tot bezinning
zouden komen, want de meesten van hen
studeerden op kosten van hun ouders en
een enkele onder hen had een beursje.

De kinderen hadden daar echter maling
aan en gilden: 'Goed, doe maar, we zullen
wel eens zien wie de langste adem heeft'.

De drie juffrouwen verlieten daarop de
school en de hoofdleidster deed de voor-
deur op het nachtslot, de kinderen aan
hun lot overlatend.

Dit lot was intussen niet zo best, want
zij haden ontdekt dat er maar een beperk-
te voorraad leeftocht in het kleine keuken-
tje aanwezig was, te weten: een trommel-
tje met toffees, zestien ' zuurstokken,
twaalf spritskoeken en een kratje prik-
limonade.

Moraal van dit verhaal: kleintjes " zorg
voor voldoende versnaperingen wanneer je
de school gaat bezetten en schaf een re-

servesleutel aan om de deur te openen als
iemand te kennen geeft een luchtje te wil-
len scheppen. Van de zijde van de ouderen
valt niets te verwachten. Het ontbreekt
hun aan fantasie.

MOMUS



Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen -"

'rogramma zaterdag 3 mei:
3 Zandv.m. 2—SIZO 3 14.30 u.

16 Zandv.m. 4—ETO 5 14.30 u.

Aspiranten: I

30 Zandv.m. g—HBC f 14 u.

'rogramma zondag h mei:
Purmest.—Zandv.m.
Zandv.m. 2—Haarlem 3

7 Zandv.m. 4

—

VI. Vogels 2

17 Zandv.m. è—ADO '20 4
18 Zandv.m. 7—Kennemers 7

24 v. Nispen 3—Zandv.m. 8
44 Zandv.m. 12—HFC 15

70 Zandv.m. 5—Kinheim 3
unioren:

15 Zandv.m. a—SVY a
52 Haarlem e—Zandv.m. d
62 Zandv.m. f

—

VI. Vogels a

Uslagen woensdag 30 april

Coninginnedag)
aterdagkompetitie

:

Odin 3—Zandv.m. 2
Odin 7—Zandv.m. 3
clspiranten:

EDO a—Zandv.m. a
Zandv.m. e—DCO b

jondagkompetitie:

j
Kennemers 5—Zandv.m. 5

} Sp.vogels 1—Zandv.m. 12

unioren:

Haarlem g—Zandv.m. e

5.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
jitslagen zondag 87 april:

TZB—Duysterghast 3—

1

TZB 2—Vogelenzang 2 3—

1

TZB 6—HFC 15 9—3
TZB 7—DSB 6 1—1

14.30 u.

14,30 u.

9.45 u.

12 u.

9,45 u.

12 u.

9.45 u.

12 u.

9.45 u.

8.30 u.

12 u.

1—1
7—4

1—1
0—4

2—0
uitg.

2—7

rogramma zaterdag 3 mei:
Aspiranten:
[1 TZB c—TYBB 1

ogramma sondag // mei:
enioren:

51RCH 9—TZB 4
13 TZB 6—TZB 7

14.30 u.

12 u.

12 u.

tondvoortse Hockeyclub „Z.H.C."
ïogramma zaterdag 3 mei:
eren senioren:

andv. 3—Wijnand Fockink Team 15.30 u.

imes senioren:

indv. 4—Huisvrouwenelftal 16 u.

loyramma zondag 4 mei:
ames senioren:

BC 2—Zandvoort 2 13 u.

andvoort 3—Be Fair 4 14 u.

eren senioren (halve bekerfinale):

cchtrop 3—Zandvoort 3 14 u.

PORTING CLUB ZANDVOORT
fgelopen dinsdagavond heeft Lions op
Trassende wijze zijn promotie verspeeld.

lor van AGPS te verliezen. Deze ploeg

u Lions enkel nog aan de promotie kuri-

ïi helpen, als het van Zeemacht zou ver-

zen, wat onwaarschijnlijk lijkt.

De belangrijkste wedstrijd van het sei-

en ging met één punt verloren in de
nsterdamse Apollohal. Na de eerste

Ift leidde Lions met 16 punten. Maar na
rust, kon Lions niet, of nauwelijks tot

jren komen, terwijl AGPS met af-

mdsschoten telkens de Zandvoortse
isket trof. In de slotfase wist de Am-
:rdamse ploeg met één punt voor te ko-
en, welke voorsprong zij niet meer af-

>nd.

RECHTDOOR
OP DEZELFDE WE6
6AAT VOOR

Hef afbuigende verkeer mag her recht..

doorgaande verkeer op dezelfde weg
nier hinderen. Ook de voetganger nier !

gaaTvoor,.

©langrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

J, 3044, 3045 Politie

K Politie (alleen noodgevallen)
Brandmelding

'2 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

1 Gemeente-secretarie
* Rorlogëbedrijf O. Waaning, Kostver-
iorenstraat 68

3)-42212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

p Autobedrijven ,Jlinko", Oranjestraat
I en Stationsplein
Sp W. Schouten, centrale verwarming
1 oliehaarden, gasforn., wasautomaten
lp Sotel-Restaurant „Sonnehoeck",
i Dr. Smltstraat 5
B»)-65185 Sinter Naaimachines, vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. R^ks-
straatweg" 122, Haarlem

) -87487 Singer naaimachines, vert.
ï*. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.
Zuster E. Reitsma
Diamond Shop, fa. Barber da Zn,
Badhuisplein 10
&OLEN BESTELLEN T

TER WOLBEEK BELLEN I

'-88277 Telefonisch Servicebureau en
Boodscliappendienst, dag en nacht.

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
Romans:1

Aafjes - De. denker in het riet. 1968
Baum - De vreemde nacht. 1968
Buck - Brief uit Peking. 1963
Daisne - De trein der traagheid. 1968
Doudart - Zondaressen, 1968
Frank - Sechzehntausend francs. 1966*

Greene - The power and the glory. 1967
Hamilton - The devastators. 1965
Mauriac - Le fin de la nuit. 1935
Mêrimée - Carmen.

OntwikJcelingslektuur:
De aardolie-industrie. 1962
Bartman - De Noord-Zuid-Hollandse ver-

voermaatschappij.
Boekhandel en uitgeverij, 1965
Coppée - Poésies.
Corneille - Polyeucte.
Damase - 100 jaar Parijs. 1962
Van Egeraat - Tips en trips voor uw kin-

deren. 1962
Elektrotechniek, 1962
Eltzbaeher - Anarchisme.
Fuchs - Shell journaal van oude en nieu-

we wegen. 1968
Geffen - Londen-Sydney marathon. 1968
De Gruyter - Schilderijen zien. 1934
Libelle, jaargang 1968, deel IV.
Lunsingh - Van haardvuur tot beeld-

scherm. 1961
Mens en melodie, jaargang 1968
Morris - De naakte aap. 1968
Ovink - Spinoza. 1914
Siegner - This is Holland.
Van Traa - Parijs '68. 1968
De vrouw en haar huis, jaargang 1968.

Speciale

aanbiedingen
Alle bekende merken in prijs ver-

laagd, o.a.:

LEGNER
Jenever 8,50 p. lti

Oude jenever 8,95 p. Itr.

Vieux 8,95 p.ltr.

Brandewijn 8,95 p.ltr.

Citroen jenever 7,95 p.ltr.

Citroen brandewijn 6,95 p.ltr.

Bessen jenever 6,95 p.ltr.

Kersen brandewijn 6,95 p.ltr.

Abrikozen brandewijn 6,95 p.ltr.

Frambozen brandewijn 6,95 'p. Itr.

GRANT'S STAND FAST
FINEST SCOTCH WHISKY
van 21,75 voor 14,95 (Zolang de
voorraad strekt)

BENEDICTINE D.O.M.
van 24,75 voor 15.95 '

COGNAC MARTELL
van 22,75 voor 15,35

WIJNHANDEL

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

"Wij bezorgen thuis.

Makelaar o*

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

CATTY-TIP
van do bekende dierenjoumallst

Jan van Rheenen

ONREGELMATIG VERHAREN

Wanneer een kat te lang achter-

een blijft verharen, dan wel on-
afgebroken het hele Jaar door
verhaart, zult u er verstandig aan
doen de dierenarts te konsulte-

ren, die dan wellicht tot de kon-
klusie zal komen, dat do kat uit

konditie is en dat een of andere
tonicum voldoende is om de ge-
wenste toestand te herstellen.

Ook bestaat de mogelijkheid, dat
hij een tijdelijke of blijvende wij-

ziging in het dieet zal voorschrij-

ven. Men heeft wel beweerd, dat
katten die langdurig of onafge-
broken verharen, deze onge-
wenste eigenschappen zouden
meegeven aart hun nakomeling-
schap, maar daaromtrent staat

wetenschappelijk vooralsnog niets

vast. Wel Is het waarschijnlijk

beter om niet te fokken met een
kat die hevig aan het verharen
Is, omdat de vorming van de
nieuwe vacht een extra belasting

vormt voor het dier.

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
tevert rechtstreeks van de groothandel:

ZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
ELAGSTONES
PADTEGELS
GRINTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4-996

Voor

familiedrukwerk
naar

Gertenhachs Drukkerij
Achterweg 1, telefoon 2135

c
U\u

Dr. Flieriaga

afwezig tot 27 mei
Waarn.: dr. Anderson, dr.

Drenth en dr. Zwerver.

MOEDERDAG
OPNIEUW

Aa Bé AUT0-PLAIDS
van ƒ 55,— voor ƒ 35,

—

Vinkenstraat 30, tel. 5383.

PASFOTO'S

PORTRETTEN

FOTO- en DOKA-APPA-

RATUUR.

FOTO-KINO

Hamburg
Gr. Krocht 19, tel. 2510.

Flinke huish. HULP gevr.
per 15 mei, van 9.30-12.30
uur. Zeestraat 36.

Te koop gevr.: BABY-
SITTER. Hobbemastr. 29.

Flink KAMERWERK-
MEISJE gevr. Hotel Fa-
ber, Kostverlorenstraat 15.

Te koop: TWEELING
KINDERSTOEL, i.z.g.st

De Lange, Nic. Beetslaan
26 boven.

Te koop: 75 COLOVINYL-
TEGELS. Burg. Engel-
bertsstraat 74a.

TE KOOP: keukenkast en
hangkast, samen ƒ 85,-.

TeL (na 19 uur) 3490.

KINDERWAGEN te koop,
modern en als nieuw. Mar-
nix v. St. Aldegondestr. 3.

Te koop: DAMESRIJ-
WIEL, ƒ 40,-. Tel. 4415,
(na 5 uur).

Gevr.: SERVEERSTER en
een JONGEN voor de be-

diening op 't strand. Jan
Paap, paviljoen 12.

Gevr. te Zandv.: gemeubil.
KAMERS voor 3 pers. v.

juni, juli en aug. Br. ond.

nr. 3402 bur. Zandv. Crt.

Weg. verhuizing TE KOOP
aangeb.: 1 Empire porce-

leinkast; 1 oud-Holl. kast
m. gebeeldh. panelen en 1

oud-Holl. kast m. geslepen
glas. Te bezichtigen Zand-
voortselaan 110 of inl. per
tel. 02507-3970.

Hotel VAN DER AAR,
Brederodestr. 44, telefoon
4802 vraagt KAM. WERK-
MEISJES.

Te koop: BANKSTEL,
moet bekleed worden. Van
Lennepweg 53, flat 3.

WONINGRUIL:
Haarlem-Zandvoort

Aang.: goed onderh. ben.-

HUISJE, vrij uitz., gesch.

v. echtp. Lage huur.
Gevr.: vrij HUISJE of bo-
venhuisje met 1 of 2 slp.-

kamers. Br. ond. nr. 3401
bur. Zandv. Courant.

Te huur aangeb.: 2 KAM.
m. vrije keuk., juli en aug.
Br. nr. 3403 bur. Zandv.
Courant.

JONGENSFIETS te koop,
ca. 10—14 jaar, ƒ 45,—

.

Telefoon 3615.

Compl. elektr. CIRKEL-
ZAAG, ƒ 60,-. Tel. 3509.
Piet Leffertsstraat 32.

GARAGE te huur. Karel
Doormanstraat. Tel. (023)
42126.

Te koop: FIAT 1100, eind
'63 m. schuifd. en trekh.
Te bevr. Zuiderstraat 15a.

Aangeb.: CAMERA Yasi-
ca A, 6x6, i.z.g.st. m. veel

ass„ ƒ 100,-. Tel. 3490.

TE KOOP:
strijkautomaat ƒ 200,-;
Beckers oliehaard ƒ 60,-

volautom. wasautomaat,
ƒ 400,-. Telefoon 2557.

Net MEISJE gevr. van
8.30-1 uur. Mevr. Elsinga,
Zuidboulevard 33, tel. 5886

Banketbakkerij SCHOT,
v.h. Steenken, Gr. Krocht
20b, tel. 2695, vraagt:
HULP in de winkel voor
hele of enkele dagen p.w.

Voor de ochtenduren

Huishoudelijke hulp
gevraagd

weg. huw. der tegenw.
in

gezin van 2 pers.
vlakbij bushalte 80

Aerdenhout
Tel. (023) 40656

JAAP BRUYNZEEL en NELLY SEMTSCHENKOWA
hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis

te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-

trekking zal plaatsvinden op dinsdag 13 mei om 14 uur
ten gemeentehuize te Zandvoort.

Zandvoort, mei 1969
Haltestraat 6

Haarlem, mei 1969
Rudolf Steinerstraat 13

Receptie van 15.30—17.30 uur in restaurant „Zomeiiust",
Kosterstraat te Zandvoort.

Toekomstig adres: Burgem. van Alphenstraat 59-15, Zandvoort.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Op de Bevrijdingsdag, 5 mei a.s., zullen

alle gemeentediensten gesloten zijn.

Het bureau van de ambtenaar van de

burgerlijke stand zal op die dag voor hel

doen van geboorte- en overlijdensaangif-

ten geopend zijn van 8.30—9.00 uur.

Er zal op deze dag geen huisvuil wor-
den opgehaald. Dit zal plaats hebben op
dinsdag, 6 mei d.o.v. Op laatstgenoemde
dag zal er dus een dubbele route gereden
worden. Het vuillaadstation zal op 5 mei
wel geopend zijn van 9.00—12.00 uur.

Met ingang van vrijdag, 2 mei a.s. zal

de afdeling Burgerzaken, Schoolstraat 6,

alhier, op elke vrijdagavond van 7 tot 8

uur geopend zijn, echter uitsluitend voor
het aanvragen en afhalen van paspoorten
en toeristenkaarten B.

TE KOOP
ONDER- EN BOVENWONING,
OOSTERPARKSTRAAT 50-50/1.

BENEDENHUIS, verhuurd,
bev.: 2 kamers, keuken, douche;

BOVENHUIS, leeg te aanvaar-
den. Bev.: 3 kamers, keuken, bal-

kon. Inlichtingen: makelaar

JmH. Koning
TELEFOON 2957 en 4020.

Wegens familie omstandigheden
wordt onze zaak met ingang van
5 mei a.s. gesloten.
Wij danken onze clientèle hartelijk

voor het genoten vertrouwen.

Hoogachtend,
G. COLIJN

Buureweg 7, Zandvoort.

Dankbetuiging

Namens het bestuur en leden van het
Zandvoorts Jongerenkoor willen wij langs
deze weg alle gulle gevers bedanken, die

onze feestavond ten bate van de nieuwe
piano tot een sukses hebben helpen ma-
ken.

R. J. WIND, voorzitter
Zr. Dina Brondersstraat 14

Op 13 mei hopen onze ouders en j|>

grootouders
j|

M. Keur (<?

en Sj

M. C. Keur-Davics
|

hun 25-jarige huwelijksdag te hei- |>

denken. g
Hun dankbare

j|
kinderen en kleinkinderen r<j>

Zandvoort, mei 1969 g>

Burg. Beeckmanstraat 24 ®

Op 16 mei 1969 hopen onze lieve

ouders, schoonouders en grootouders

Cornelis Draijer
en

Trijntje Draijer-

van Koningsbruggen
de dag te herdenken, waarop zij

vóór 40 jaar in het huwelijk traden.

Dat zij nog lang voor elkaar ge-
spaard mogen blijven is ons aller

wens.
Hun dankbare
kinderen en
kleinkinderen

Zandvoort, 2 mei 1969
v. Ostadestraat 11

Op 16 mei hopen onze zuster en G?

zwager, oom en tante jÉ

IJ. de Jong |
en (|

C. de Jong-Keur
||

hun 40-jarig huwelijksfeest te vie-
[|

ren. ra

Broers en zusters g>
neven en nichten «g

Zandvoort, mei 1969
|j

Achterweg 1 %

RAP|AtOr

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

De. & A. GERKESTRAAX 40 ld.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk»

C.V.-monteurs en hulpmonteurs gevraagd

Slagerij

BURGER
HALTESTRAAT 3

Extra aanbevolen:
500 gram hamlappen ........... 3,98
500 gram rosbief 4,88
500 gram varkens fricando ...... 4,88
500 gram haasfilet ............. 4,98
4 PAKJES
MARGARINE

0,79

500 gram

HACHÉ-VLEES

2,25

MALSE
BIEFSTUK
100 gram

1,20

WEEKENDREKLAME:
100 gram HAM en
100 gr. LUNCHW. -\ f\{\SAMEN ljUi?

RUNDVLEES
500 gr. BIEFLAPPEN
500 gr. fijne RIBLAPPEN
500 gr. BORSTLAPPEN
500 gr. doorregen RUNDLAPPEN

3,98
3,79

2,98

2,48

Gemest kalfsvlees
500 gr. KARBONADE 4,48
500 gr. KALFSLAPPEN 4,75
500 gr. BORSTLAPPEN 4,48
500 gr. KALFSBORST, stukje 4,75

DINSDAG

750 gr. pracht Q
RUNDLAPPEN ''j30



if
't Enige echt-Indische Restaurant

in geheel Kennemerland

HOUT — BOARD — TRIPLEX
Alles voor de doe-het-zelver.

W.JANSEN
Kamerlingh Onnesstraat 21.

Privé: De Genestetstraat 7.

Alles leverbaar, van hout tot betonschuttingen.

Aantrekkelijke prijzen!
Alleen zaterdags geopend van 0-5 uur.

^br^è-tterle

ciióon lecfctnce

. iifiaór slaagt: Ü! 1

JCöstwërlorenst'raat"
4.9.

• Z^nclvbort.; Tel.- 4492-

PEDICURE
Med. gedipl.

G. Sluijter-Helderman

Kostverlorenstr. 31

Telefoon 3163

KEUR-VERF

Assurantie kantoor

E. JONGSMA & ZOON
Oranjestraat 2-12, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.

Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

WOON- en WINKEL-
HUIZEN te koop gevr.,

zowel leeg, als voor beleg

ging, verkopers betalen

geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 15079.

Bel 5697
voor al uw onderhoud- en
reparatiewerk.

E. v.d. BERG
Burgem. Beeckmanstr. 38

TYPISTE
of aank. typiste gevr.

Prettige werksfeer. Met
vakantie-afspraken wordt
rekening gehouden.
Adviesbur. v. bouwkosten

jCalcu' N.V.
Brederodestraat 31, Zand-
voort. Tel. 5144*, na kan-
toortijd: P. Hoogvorst, Dr.
de Visserstraat 7, Zandv.
Telefoon 2383.

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
#
De hogeschool voor auto-
rijkunst voor ZandVoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

N3Ü PRINZ
Ook voor vrachtwagens.'

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

in 1 uur gereed

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)

15634 - Haarlem

Van Kessel

voor pianoreparatie

Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem. Tel. 21036.

QUICK SERVICE
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Reparaties, poetsen en
wassen, ook op zaterdag.
Banden tot 30% korting.

DJEMPOL Noordboulevard, nabij circuit

Telefoon 2044
Nasi- en Bami-schotels v.a. ƒ 5,-

bezorgen wij ook aan huis!

I WWktlwd QttwHiM OMt touumnlnfi vu d« rtttillHbbMda op d* gid^ponnfd* tundtluacriaa „Coct-CoJt" m t,Cok*H ,v«lki Ulda IwUiird* preduU wilulrf—

,

Coca-Cola in de
nieuwe literfles heeft

een hermetisch slui-

tende schroefdop: draai -

open . . . draai - dicht! Handig.
Dop d'r op en de 100% smaak
van een volle liter Coca-Cola
blijft volledig bewaard. Spran-
kelend tot en met het laatste
gulle glas.

Coke in de reuze literfles,

da's dubbel voordelig ...

Vandaag nog in huis halen! ?/
>,>

-'

Schilders-

bedrijf

Ü.C.V.
Telefoon 2638

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens -

Opeis Kapitan - Rekord
Oaf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

Voor onze SHOWROOM zoeken wij een aktieve

EDEWERKSTEi
Haar taak zal bestaan uit het ontvangen van cliënten, die interesse hebben in

onze aanbouwkeukens, het bedienen van de telefoon en het verrichten van ad-

ministratie werkzaamheden. Goed kunnende typen is vereist.

Schriftelijke sollicitaties gaarne aan:

Keukeninstallatiebedrijf „Zandvoort"
PARADIJSWEG 11 ZANDVOORT

FAMILIEDRUKWERK
GERTENBACHS DRUKKERIJ

Achterweg 1 Telef. 2135

VAN DENSEN'S
centrale verwarmingsbedrijf

•fc
AANLEG

* OMBOUW

•fc
ONDERHOUD

%. REPARATIE

•fr
CENTRALE VERWARMING

•fc
AARDGAS-INSTALLATIES

>f OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

VAMOR-RIJSCHOOL
P. C. Laarman
NIC. v.d. LAANSTRAAT 5 rood

HAARLEM — TEL. (023) 13434

Voor al uw rijbewijzen

GEVRAAGD:

Winkeljuffrouw
bij Slagerij Koning
Schoolstraat 3, telefoon 2939

Voor goede kracht hoog loon!

GEVRAAGD:

3 flinke bezorgers
voor 't strand, vanaf 5 mei.

Goede verdienste, (middagkrant)

Aanmelden tussen 4 en 6 uur 's middags
Keesman, A. J. v.d. Moolenstraat 76.

Dagelijks van 10 tot 4 uur

opheffingsuitverkoop
van de leesbibliotheek, waaronder zeer veel goe-
de romans van bekende schrijvers, alsook oor-
logs-, historische-, streek- en damesromans.

,Detective-, cowboy's-, meisjes-, jongens- en kin-
derboeken VANAF 25 CENT per stuk.

Mevr. Koper-Koreman, Oosterstraat 5

PAPIER IS ECHTER GEDULDIG ! ! ! !

De Zandvoortse Courant biedt u de ge-
legenheid om dagen-, maanden, ja zelfs

jarenlang te adverteren voor een fractie

van deze prijs. Wij kunnen u zeer lage
mm-prijzen aanbieden bij contracten .van
1000 mm per jaar of meer. Van een goed
verzorgde advertentie, een wijde lezers-

kring bent u verzekerd.
Gaarne verstrekken wij u alle inlichtingen
aan ons bureau: Achterweg 1 - Tel. 2135
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Na de eindspelstudies van de afgelopen

weken nu weer aandacht besteed aan tour-

nooipartijen, Om te beginnen deze keer

een gave partij van Larsen uit het tour-

nooi te Mallorca.

Larsen—G-heorghiu, Mallorca 1968

1. Pgl-f3, Pg8-f6, 2. c2-c4, c7-c5, 3. Pbl-
c3, e7-e6, 4. e2-e3, Pb8-c6, 5. d2-d4, d7-d5,

6. c4xd5, e6xd5 (Vervolgens de laatste
mode; tot nu toe prefereerde men 6. ...

Pd5:) 7. Lfl-e2, c5xd4, 8. Pf3xd4, Lf8-
d6, 9. 0-0, 0-0, 10. Pd4-f3, a7-a6 (Om de
manoeuvre Pc3-b5-d4 uit te schakelen. In
de 3e matchpartij Larsen—Tal, Eersel '69,

liet Tal dit echter toe: 10. ...Le6, 11. b3
De7, 12. Pb5, Lc5, 13. Lb2, Tac8, 14. a3?
Pe4, 15. Pbd4, Lg4, 16. Tfel?, Tfe8, 17
Pc6:, bcff:, 18. La6, Tcd8, 19. h3, Lh5, 20
Dc2, Lf3:, 21. gf3: en nu had Tal door 21
...Pg5! Wit in grote moeilijkheden kun
nen brengen) 11. b2-b3, Lc8-g4, 12. Lel
b2, Tf8-e8, 13. h2-h3 (Door Larsen van een
uitroepteken voorzien. In zijn partij tegen
Gligoric, eveneens te Mallorca gespeeld,
geschiedde: 13. Tel, Tc8, 14. h3, Lh5, 15.

Ph4, Lg6, 16. Pg6:, hg6:, 17. Dd3, d4 (17.
...Lb8!) 18. ed4:, Pd4:, 19. Lf3, Pf3:+
Remise) 13. ...Lg4-h5, 14. Pf3-h4, Lh5x
e2 (Nu zou op 14. ...Lg6 gevolgd zijn 15.

Pg6:, hg6:, 16. Lf3, Le5, 17. Tbl!, aldus
Larsen) 15. Pc3xe2, Ld6-e5, 16. Ddl-
bl ! ? Zie diagram

Hü gi
w, mt^MmjEMÊ

*m»&mJ*m$$

~b c 3 ëi ï g h"

16. ...Pf6-e4? (Laat zich vrijwillig op een
slechter staand eindspel in. Larsen geeft
in DANSK SKAKBLADET 161. ...d4!? in

overweging, b.v. 17. Pd4:, Pd4:, 18. ed4:,

Ld4:, 19. Tdl, Lf2:+, 20. Kf2:, Pe4+, 21.

De4: en Zwart kan met grote remisekan-
sen verder vechten) 17. Ph4-f3, Le5xb2,
18. Dblxb2, Dd8-f6, 19. Db2xf6, Pe4x
f6, 20. Tfl-dl (Wit staat nu duidelijk be-
ter. Misschien mag de zwarte stelling bij

korrekt verdedigen houdbaar zijn, maar
daarvoor zouden de talenten van een Ca-
pablanca nodig zijn en Gheorghiu
is geen Capablanca) 20. ...Ta8-c8, 21. Tdl-
d2, Pc6-e7, 22. Pf3-d4, Pf6-e4, 23. Td2-d3,
Tc8-c7, 24. f2-f3, Pe4-c5, 25. Td3-c3, Te8-
c8, 26. Pe2-f4 (De variant 26. Tacl, Pe6,
27. Tc7:, Tc7:, 28. Pe6:, Tcl:+, 29. Pel:,
fe6:, 30. Pd3, Pc6, 31. Pc5, Pd8 overtuigde
Larsen niet) 26. ...Pc5-d7, 27. Tc3xc7,
Tc8xc7, 28. Tal-dl, g7-g6, 29. g2-g4, h7-
hS(?) (In stellingen als deze vermijde
men piorizetten; één zwakte (d5) mag te

verdedigen zijn, verdere verzwakkingen
worden fataal) 30. Kgl-f2, Pd7-c5, 31. h3-
h4, Tc7-c8, 32. h4-h5, Kg8-g7, 33. Kf2-e2,

g6-g5? (Zie boven. De zwarte situatie was
echter al kritiek; op b.v. 33. ...Kf6 volgt
34. hg6:, fg6: en Wit versterkt met 35.

Thl de druk) 34. Pf4xd5!, Pe7xd5, 35.

Pd4-f5+, Kg7-h7, 36. Tdlxd5, Tc8-c2+,
37. Ke2-dl en Zwart gaf op.

Correspondentie aan A. C. van der Tak,

Wilhelminastraat 28, Haarlem.

uitnodiging VISCOUHl droomorgel show

In samenwerking met de fabrikant

van de Viscount Droomorgels orga-

niseren wij een grandioze show in

een enorme auto. Daar kunt u in een
rustige sfeer kennis maken met de
mooiste elektronische orgels die er

zijn in prijzen van ƒ 1 095.- t/m ƒ4795.-.

U wordt deskundig voorgelicht, u
kunt kijken, luisteren, spelen. En dat

vanzelfsprekend zonder enige ver-

plichting. Er kan een nieuwe wereld
voor u opengaan van muzikaal be-

leven.

OP DONDERDAG 8 MEI staat de wagen van 14 tot 21 uur
op het parkeerterrein ZWARTE VELD (b.h. Postkantoor).

Voorlopend demonstratie van alle modellen.

R. R. GAN ZE VOORT
WESTERHOUTPARK 11 - HAARLEM - TEL. 023-312161

TAPIJT-
TEGELS

Wij gaan door met 15%
korting op tapijttegels, an-
dere vloerbedekkingen, ma-
trassen, bedden, gordijnen,

enz., enz.

Vinkenstraat 30, tel. 5383.

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over-

leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 10117.

AUTOVERHUUR
„ZANDVOORT"

Dr. Schaepmanstraat 1,

telefoon 4580.
Opeis en V.W., all-risks

verzekerd.

HONDEN
DESKUNDIG plukken,

knippen, scheren.
Ruim 11 jaar in Zandvoort

gevestigd.
MEVR. R. SCHRAM
Mr. Troelstrastraat 7

Telefoon 4999
('s Avonds na 6 uur)

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Sc/tiWersbedrij/

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

welkom op centra's

op donderdag 8 mei
vrijdag 9 mei
zaterdag 10 mei en
zondag 11 mei a.s.

in het KRELAGEHUIS aan de
Leidsevaart 8 in HAARLEM.
Onze expositie ïs geopend van 10 uur
's morgens tot 10 uur 's avonds.
Zondags geopend van 12 tot 6 uur.

COp moederdag van 10 tot 6 uur geopend)

Kom nu zélf ontdekken dat ondanks de
BTW de prijzen bij CENTRA alles mee-
vallen;

kom nu zélf ontdekken dat CENTRA U
nog steeds laat profiteren van de voor-
delige 1968 prijzenl

Kom vrijblijvend op onze grote interieur-

show onze kollekties kamerbreed tapijt,

klassieke en moderne meubelen bewon-
deren.
Bankstellen, eethoeken, wandmeubelen,
slaapkamers, kleïnmeübelen, karpetten en
verlichting.

100TOT250 GULDENTERUG
VOOR UW OUDE MEUBELEN.
Op onze expositie staan diverse bank-
stellen, eethoeken, slaapkamers, berg-
meubelen etc. waarop • na Inlevering van
uw oude ameublement • 100-250 gulden
wordt teruggegeven op de koopsom.

*!•f*rfr*J»*f*»Ji«^ i^»rfï^* #J»»Ji#J» jfrS^*p^ *J»

WIN EEN TEEVEEFAUTEUIL:
Doe -mee met de gratis .Raadwedstrijd"
van CENTRA. Op de expositie krijgt U
een deelnemingsformulier.

ijt- -I- -I--1*! -1* -1--X*-&- *T/* *1*»f* fct*A >f/ *>?(-tf^^f^

Zo komt U bij het Krelagehuis.
Per NZH bus: lijn 80 vanuit Zandvoort.
Voor bezoekers uit Haarlem en omgeving
de lijnen 3-4-50-90-92-93. Komt U per
auto: parkeerruimte aan de Brouwers- •

gracht en naast het Krelagehuis.

Bankstel Florence, fraaie klassieke vormgeving. Royale fauteuils, met
4-zitsbank. In turkoois of goudgeel verkrijgbaar. Dubbelzijdig bekleed
met Ie klas weefstof. Met losse rug- en zitkussens en zwenkwielen. QAgZ
De prijs is een verrassing..'. compleet ö*rOj™

CENTRA PRESENTEERT
DE ALLERNIEUWSTE
WAND-AANBOUWMEUBELEN

Kom kijken naar dit unieke wand-
meubel. Groen kunstleren achter-
wand, ombouw: mat/wit lakwetk.
Voorfront origineel rio-palissander QOC

vanaf O^WjM
per segment

E|W M.
J

illfThffTTl nnr f

BttjfflJIJ



NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCHWERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270 ,

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de hulsarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181

G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091

T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

telefoon 5600.

J. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499

WIJKZUSTER:
Zaterdag 3 en zondag 4 mei:

GEEN OPGAAF!!

APOTHEEK:
3—9 mei:

Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon

(023) 11990.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit

van Bakker van der Werff
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 4 mei:

Kerk:
10.30 uur': ds, H. Denekamp van . Am-
sterdam.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. P. v.d. Vloed. Viering H.
Avondmaal.

,s Avonds, 19-19.30 uur in de kerk:
Herdenkingssamenkomst voor de geval-

lenen.^ Spreker: ds. P. v.d. Vloed.

Jeugdkapel:

De heer K. van Willigenburg.

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15

Zondag 4 mei:

10.30 uur: dr. A. J. v. Biemen, (n.h.)

van Bentveld.

GEREFORMEERDE KERK
JuUanaweg 15

Zondag 4 mei:

10 uur: ds. J. de Waard. Viering H.A.
17 uur: ds. J. de Waard. Viering H.A.
en dankzegging.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. Missen op zaterdag 19.30 uur.

Zondag: 9.30 en 11.30 uur.

In de week: iedere avond 19.30 uur;
dinsdags t.m. zaterdags om 9 uur.

Bijkerk-Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

Donderdag 19.30 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 3 uur samenkomst in

„Pniël", Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wühelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3
Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradflsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie

Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 4 mei:

9.45 uur, Hilv. 2, radiotoespraak door

de heer H. J. J. Lips, onderwerp: Den-

kend aan de dood, kan ik niet slapen

(Bloem)

Woningbouwvereniging

„EENDRACHT MAAKT MACHT"
te Zandvoort

Oproep voor de LEDENVERGADERING
op donderdag 8 mei 1969 's avonds 8 uur
in het Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat.

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen van de vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag secretaris.

5. Jaarverslag penningmeester.
6. Bestu ursverkiezing.

Aftredend zijn de bestuursleden:
W. M. B. Bosman, D. van Dijk, A. J.

v.d. Möolen en D. van Duijn, welke
zich herkiesbaar stellen.

7. Mededelingen betreffende de stand
van de nieuwbouw.

8. Rondvraag en sluiting.

De jaarrekening 1968 is ter inzage ver-
krijgbaar aan het kantoor Noorderstr. 1.

D. van Dijk, secretaris

Doorloper

PUZZEL NO. 79

1
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ZANDY00RT5E COURANT
Redaktie en adm.: Achterweg 1

Advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;

per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

Losse exemplaren 20 cent.

Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Postbus 23, telefoon 2135.

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Ds. P. van der Vloed:

Herdenking van gevallenen
eindigt niet bij nationale grenzen

Enkele honderden inwoners van Zandvoort hebben zondagavond de

slachtoffers van de door het Hitler-regime ontketende tweede wereld-

oorlog herdacht met een samenkomst in de hervormde kerk aan het

Kerkplein. Na samenzang — 'Wilt heden nu treden' — en het optreden

van het Zandvoorts bejaardenkoor — composities van Bortnianski en

Mozart — sprak de hervormde predikant P. van der Vloed de aanwezi-

gen, w.o. een aantal jongeren, toe.

Spreker herinnerde in zijn toespraak aan
de miljoenen mensen, militairen, verzet-
strijders en anderen, die voor de zaak van
de geestelijke vrijheid het leven hadden
gelaten. De herdenking van het offer dat
zij brachten in de jaren '40-'45 is geen
kwestie die bij onze nationale grenzen
eindigt, aldus ds. Van der Vloed, maar
heeft een wereldomvattende betekenis.
't Ging, vervolgde spr., in deze strijd om
de menselijkheid van de onmenselijkheid
te redden. Om het intakt laten van de ele-

mentaire waarden die het leven waard
maken om geleefd te worden en er het le-

ven voor over te hebben. Daarom mogen
wij hen, die hun leven gaven voor de goe-
de zaak, dan ook nimmer aan de verge-
telheid prijs geven. Laten wij toch vooral
in gedachten houden, zei spreker, dat 'wij

leven van hun dood, eten van hun honger
en drinken van hun dorst'.

Maar de strijders tegen nazisme en fas-

cisme en de slachtoffers van de terreur
hebben niet alleen hun kostbaarste goed
gegeven voor onze vrijheid, zij hebben ook
een opdracht aan ons nagelaten. De op-
dracht waakzaam te blijven t.a.v. de nog
altijd aanwezige krachten van fascisme,
onvrijheid en onmenselijkheid, die op vele
plaatsen openlijk en brutaal de kop . op-
steken.
De terreur is niet alleen het monopolie

van Hitler-Duitsland in de jaren - '30-'40,

bet^manifesteert. zich nog dagehjks in de
onverdraagzaamheid en haat tussen de"
verschillende, rassen. Wanneer wij oprecht
bezield zijn van het streven naar een meer
bewoonbare wereld, dan zullen wij de dis-

criminatie van rassen, van mensen met
een andere huidskleur dan de onze moe-
ten uitbannen, zei ds. Van der Vloed. Het
geestelijk en materieel ten achter stellen

van bevolkingsgroepen is een groot
kwaad, dat in de richting van de onmen-
selijkheid drijft.

Het oorlogsgeweld in Vietnam, de agres-
sieve discriminatie in Zuid-Afrika, Rhode-
sia en Amerika en de politieke dwang in

Tsjecho-Slowakije noemde spreker een te-

ken aan de wand. Laten wij, die op de
4e mei de gevallenen uit de tweede we-
reldoorlog gedenken, onze beste krachten
wijden aan het behouden van de mense-
lijke waardigheid, een waardigheid die
steeds opnieuw met de voeten getreden
wordt.

OUDSTE INWONER
OVERLEDEN
Zaterdag is de oudste inwoner van Zand-»

voort, de heer Engel Paap, na een ziek-

bed van enkele weken overleden.
Engel Paap, in Zandvoort bekend onder

de naam Engel Ep, vierde op 12 april j.1.

zijn 102e verjaardag. Hij was toen juist

hersteld van de zgn. Mao-griep. Gister-
middag heeft onder grote belangstelling
op de Algemene Begraafplaats in Zand-
voort-noord de teraardebestelling plaats-
gevonden. *

5 MEI VIERING
OP VAN HEUVEN
GOEDHARTSCHOOL
Ter gelegenheid van bevrijdingsdag heb-
ben leerkrachten en leden van de ouder-
commissie van de Mr. G. J. van Heuveu
Goedhartschool in nieuw-noord spelletjes

in wedstrijdverband voor de leerlingen ge-
organiseerd. Nadat de kinderen uit de Ie
en 2e klasse in de ochtenduren hun beste
beentje hadden voorgezet, namen 's mid-
dags jongens en meisjes uit de 3e, 4e en
5e Masse deel aan diverse spelen. Voor de
beste* prestaties waren er bronzen, zilve-

ren en gouden plakken. De winnaars van
de hiervolgende onderdelen — resp. des
morgens en 's middags — waren:
Blikjes gooien: Remy Draayer, Remco
Spanjaard - Verkleedrace: Mario Drom-
mel, Tineke v.d. Koekelt - Hindernisbaan:
Ingrid Hoefnagel, Harry de Jong - Doel-
schoppen: Jeanette Vooistra, Jan Koper -

Touwtrekken: Cor Bos, Dick Speets -

Blokjeslopen: Edwin Veerkmap, Lisette

Valks - Ringwerpen: Francis Valks, Kees
v.d. Sloot.
• De kampioenen ontvingen een gouden
plak. Aan het eind van de middag kregen
alle deelnemende scholieren en helpers en
helpsters een herinneringsvaantje aange-
boden. Zowel leiding als kinderen kunnen
op een plezierige bevrijdingsdag terug-
zien.

Na de vertolking van 'Blijf bij mij
Heer' door eerdergenoemd bejaardenkoor
en het gezamenlijk zingen van het zesde
couplet van het Wilhelmus, verlieten de
aanwezigen het kerkgebouw om deel te
nemen aan de jaarlijkse stille tocht naar
het monument voor de gevallenen in het
Vijverpark aan de Vondellaan.
Aan de voet van het gedenkteken wer-

den, terwijl de Zandvoortse Muziekkapel
toepasselijke muziek ten gehore bracht,
een groot aantal bloemstukken neerge-
legd. De herdenking van de 4e mei ein-

digde met het in acht nemen van de twee
minuten stilte voor allen die in de strijd

voor de vrijheid waren gesneuveld of in
de concentratiekampen van de beulen wa-
ren omgekomen.

2% HA DUINBEGROEIING
IN VLAMMEN
Vrijdagavond ging tijdens een felle duin-

brand op het binnenterrein van het circuit

tweeëneenhalve hectare begroeiing in

vlammen op. Kort na het uitbreken van
de brand arriveerde de brandweer op het

terrein en bond direkt de strijd aan met
de zich snel ontwikkelende vuurzee. Na
ongeveer een uur ingespannen arbeid

slaagden de brandweerlieden er in de

vlammen te bedwingen.

P. V. Pleines

Afgelopen zondag nam Pleines deel aan
een wedvlucht vanaf Stronbeek. De af-

stand bedroeg 164 km. Gelost om 8 uur,

arriveerde de eerste duif één uur en één-
envijftig minuten later in de badplaats.

De volgorde van binnenkomst van de dui-

ven yan de deelnemende leden luidt als

volgt:
H. Lansdorp: 1, 8, 20, 26.

Jb. Koper: 2, 13, 15, 19, 23, 30.

P. Danneburg: 3, 24, 25, 29, 33.

J. Donker: 4, 10, 16, 21, 28.

B. Lukkassen: 5, 14.

M. Koper: ff, 32, 35, 37.

K. Driehuizen: 7, 9.

L. Bol: 11.

W. Terol: 12.

W. Driehuizen: 17, 36.

A. Molenaar: 18.

P. Koper: 27, 34.

J. Harteveld: 31.

Slot voetbalseizoen '68-'69

was teleurstellend voor Zandvoortmeeuwen
fe»

Voor Zandvoortmeeuwen, dat afgelopen zondag de laatste wedstrijd" van

het competitievoetbal '68-'69. speelde, is het seizoen op teleurstellende

wijze geëindigd. De kustbewoners verloren de wedstrijd tegen Purmer-

steijn — die op het terrein van laatstgenoemde club werd gespeeld —
met maar liefst 4—0.

Door de zege op de geel-blauwen ontsnapten de gastheren aan de drei"

ging van degradatie. Grote vreugde dus in het kamp van Purmersteijn

na afloop van de wedstrijd. De spelers van Zandvoortmeeuwen verlieten

het terrein zonder veel. geestdrift. Zij hadden geen reden tot juichen.

Op een spiegelglad speelveld — enkele

uren voor de aanvang van de ontmoeting

was een fikse stortbui boven het ter-

rein tot ontlading gekomen — moesten de

inwoners van de badplaats het opnemen
tegen een geladen Purmersteijn, dat vocht

voor zijn laatste kans om uit de gevaren-

zone weg te komen. De verdediging van
Zandvoortmeeuwen kreeg het zwaar te

verduren en keeper Bos moest al zijn kun-

digheid aanwenden zijn doel schoon te

houden.

De voorhoede van de gasten — zwaar
gehandicapt door de gladheid van de gras-

mat — kwam slechts sporadisch in aktie.

Bjj een van de schaarse uitvallen ging de

verdediging van de gasten door de knieën

voor de snel naar voren komende en daar-

bij listig manoeuvrerende Bruijnzeel. De
penetratie in de defensie leverde echter

geen resultaat op — Bruijnzeel schoot het

leer naast inplaats van in het doel.

Purmersteijn bleef doorzetten en in de

27e minuut werd de inspanning van de

club met sukses beloond. Voorhoedespeler

Lok gaf zijn elftal met een kopbal de lei-

ding, 1—0.

Tien minuten later scoorde dezelfde spe-

ler opnieuw. Zandvoortmeeuwen protes-
"

teerde heftig tegen dit doelpunt, maar de

arbiter had er geen oren voor. Kort voor

het einde van de eerst speelhelft werd kee-

per Bos aan zijn rechtervoet geblesseerd

Hij bleef echter onder de doelpalen om-

dat er geen reservespeler beschikbaar

was.

Na de hervatting van de wedstrijd ging

het snel bergafwaarts met „Zandvoortm.

Tot aan de 19e minuut konden de gasten

— met een hinkende keeper voor het net

— zich staande houden onder de onophou-

delijke stormloop van Purmersteijn, maar

toen was het afgelopen met de weerstand

van de defensie. Muier scoorde in de 19e

minuut het derde doelpunt en vijf minu-

ten later maakte de alomtegenwoordige

en onstuitbare Lok de vierde goal voor

zijn club.

Zandvoortmeeuwen moest maatregelen

nemen om een volledige debacle te voor-

komen. Aanvoerder Seine Stobbelaar nam
de plaats in van keeper Bos, die met een

pijnlijk vertrokken gezicht het veld ver-

liet, en deed wat hij kon om de bal buiten

de doelpalen te houden. De gasten, zonder

reserves, speelden met tien man verder

tegen een overmacht. Maar ondanks één

man minder zag Zandvoortmeeuwen kans

de weg naar het doel voor Purmersteijn

hermetisch af te sluiten. Het bleef 4—0.

Hier volgt — voor de laatst maal in dit

seizoen — de ranglijst van afd. West 2e

klase A.

, Hollandia werd kampioen, terwijl Zand-

voortmeeuwen achter HPC en Vitesse '22

op de vierde plaats eindigde. Drie clubs —
Alc. Victrix, WSV '30 en DEM — staan

'op de nominatie te degraderen.

Hollandia



Moederdag

Bloemendag
maak moeder blij met een
bloemetje van A. H. v. d.

Melj.

Grote sortering' in planten
en mooi opgem. bloem-
stukjes.

Uw van ouds bekend adres

Het Bloemenhnis
A. H. v.d, Meij, Halte-
straat 65, Zandvoort aan
Zee, telefoon 2060.

Te koop: Dunlop Marply
TBNNISRACKET. v. Stol-

bergweg 9, tel. 2199.

WONINGRUIL:
Amsterdam-Zandvoort

jaangeb.: 3 KAM. WONING
m. douche en box. Huur
ƒ 110,- p.m. Gevr.: EEN-
GEZINSHUIS, hoge huur
geen bezwaar. Tel. (020)
165928.

Een franse geranium

van 'De Notedop'
voor uw raam, een schat-

tig cadeautje voor Moeder-
dag!
Wij hebben ook nog vele

andere bloeiende en groene
planten.
Zomerplanten voor de tuin
verkopen wij vanaf 15 mei.

P. C. Heemskerk, Zand-
voortselaan 183.

Te koop: BANKSTEL,
moet bekleed worden. Van
Lennepweg 53, flat 3.

Gevr.: BEDRIJFSPAND
600 a 700 m2 met veel par-

keerruimte. Telef. (023)
88481.

Aangeb. te A'dam-west:
4 kamer HOEKWONING;
2e etage, badcel m. lavet,

2 balc, gr. box, ƒ 118,- per
maand.
Gevr.: kleinere WONING
te Zandv. Guldenwinckel-
straat 20, Amsterdam, te-

lefoon (020) 12627S.

De echte luxe VEBS
i

JALOEZI1ËN
met banden of koord, nu
met

35% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

TE KOOP:
7 ledikanten, 3 bedden,
gasfornuis, kolenhaard.
Prijs n.o.e.t.k. Inl.: Zee-
straat 28 bov., telef. 5051,

na 7 uur.

Gevr.: JUFFROUW of
MEISJE bij 2 oudere men-
sen, voor lichte werkz.h.
en gezel ligh. 1 dag van 9-

4.30 uur en 4 dagen van 9-

1 uur, behalve zat. en zon-

dag. Inl.: Zeestraat 28 bo-

ven, tel. 5051, na 7 uur.

Hotel Meijershof zoekt
JUFFROUW voor de kam.
Burg. Engelbertsstraat 70,

telefoon 3020.

VERLOREN:
rood kinderschoentje met
beige sokje. Omgev. Boule-
vard. Gaarne terug te bez.

Spoorbuurtstraat 1.

VERLOREN:
gouden kinderarmbandje
m. naamplaatje (Mark-
Stephan), geboorteaanden-
ken. Teg. bel. ter te bez.

Kanger, Nieuwstraat 6.

Te koop: aluminium KO-
NIJNENHOK. Tel. 3526.

Te koop: Atlanta RUB-
BERBOOT m. hout. vlon-
der, 3 pers. m. 3pk Mac-
motor. Inl.: tel. 3526.

Voor direkt gevraagd

:

KEUKENHULP. Strand-
paviljoen 25.

Illillf

[KEUOGGl

Kellogg Överseas Corporation
an American company for the design-engineering and construction

of chemical and petrochemical and refinery projects, who are

building a chemical plant for N.V. Mekog at IJmuiden for
c 12-14 months, has imiriediate openings for a

sècretary
for the res. construction-manager. Must be able to take

shorthand English and Dutch and write and speak English

fluently.

clerk
for engineering office. Must speak and read English.

typist
Must write and speak English. Shorthand preferred but not

required. . >

. Future openings for clerical staff. For warehouse and accounting

administration. Reasonable knowledge of English necessary.

Good salary, 3 weeks vacation, 6% vacation-bonus. Free
transportation will be provided.

Please write to Kellogg Överseas Corporation, P.O. Box 173,
Beverwijk. Or phone 02510 - 28773 and ask for Mr. Lagrouw.

KERKGEBOUW NPB

NA RESTAURATIE

OFFICIEEL IN GEBRUIK GENOMEN

Zaterdagavond is in aanwezigheid

van een groot aantal genodigden,

o.w. vertegenwoordigers van het ge-

meentebestuur en de plaatselijke

kerkgenootschappen, het gerestau-

reerde interieur van het kerkge-

bouw van de Ned. Protestantenbond

aan de Brugstraat officieel in ge-

bruik genomen. Aan de opening

ging een korte dienst vooraf, waarin

prof. dr. A. J. van Biemen als voor-

ganger optrad.

Voor een aandachtig gehoor ontvouwde
spreker zijn visie op wat hij noemde- het
falen van de kerk in deze snel verandërde

j

en veranderende wereld. De kerk, aldus'

prof. Van Biemen, mist de aansluiting op
de nieuwe gedachten die zich t.a.v. mens
en maatschappij hebben ontwikkeld en be-

zig zijn verder te evolueren. De kerk be-

vindt zich nog te vaak in de geestelijke

achterban inplaats van mee te denken en
mee te experimenteren. De durf, de geest-
kracht en het elan ontbreekt om kontakt
op te nemen en de dialoog aan te gaan
met groepen die nieuwe ideeën en stro-

mingen vertegenwoordigen. Ook in vorm-
geving en presentatie is de kerk — een
enkele uitzondering daargelaten — niet

revolutionair en baanbrekend.

Nadat prof. Van Biemen de opening had
verricht bracht de voorzitter van de afd.

Zandvoort van de NPB, de heer H. de
Jong, de dank van het bestuur over aan
allen die aan de totstandkoming- van het
nieuwe interieur hun medewerking had-
den verleend. Namens het hoofdbestuur
van de Protestantenbond feliciteerde de
heer De Haan de afdeling' met het resul-
taat dat de ingrijpende verbouwing heeft
opgeleverd. 'De afdeling Zandvoort is een
rebellenclub die de moed heeft in de pre-
sentatie nieuwe wegen in te slaan, aldus
de hoofdbestuurder.

De vertegenwoordiger van de lokale
raad van kerken te Zandvoort, ds. P. v.d.

Vloed, toonde ook veel waardering voor
hetgeen hier tot stand was gebracht. . Bij
de verdere uitbouw en ontwikkeling van
het beraad tussen de kerken in Zandvoort
is daadwerkelijke samenwerking even-
zeer noodzakelijk als een kritische bege-
leiding, zei spreker. .»

Mevr. Sterrenburg-Van Santen gaf een
resumé van de leden van de afd. Zand-
voort, die vanaf de oprichting van de afde-
ling in oktober 1924 hun beste krachten
hadden gewijd aan de zaak van het vrij-

zinnig protestantisme in de badplaats.

Aan het slot van het officiële gedeelte
van de bijeenkomst werden de aanwezi-
gen in de gelegenheid gesteld het ver-
nieuwde kerkinterieur — restauratiekos-
ten ƒ 35.000,- — te bezichtigen.
Bij de vernieuwing — op aanwijzing van
architect G. Sterrenburg en gerealiseerd
door de bouwfirma Van Straaten — is re-

kening gehouden met de eigentijdse taken
en interesse van de kerkgemeenschap op
maatschappelijk en cultureel gebied.
De accommodatie van het interieur is

flexibel en kan in korte tijd worden ver-
anderd en aangewend voor andere aktivi-

teiten dan de godsdienstoefening.
Het dak en het plavond van het gebouw

werden vernieuwd, evenals de wanden, de
vloer en de verlichting. Deze werd
op bijzonder vindingrijke wijze aange-
bracht. Genoemd bouwbedrijf schonk —
met gebruikmaking van een legaat van
een overleden Jid van de NPB — een ge-
heel nieuwe keukeninstallatie en de tuin
van het gebouw werd opnieuw aangelegd.

Tijdens de ingebruikneming werd het
onlangs aangeschafte elektronisch orgel
voor het eerst bespeeld.

welkom op centra's

op donderdag 8 mei
vrijdag 9 mei
zaterdag 10 mei en
zondag 11 mei a.s.

in het KRELAGEHUIS aan de
Leidsevaart 8 in HAARLEM.
Onze expositie ts geopend van 10 uur
's morgens tot 10 uur 's avonds.
Zondags geopend van 12 tot 6 uur.

(Op moederdag van 10 tot 6 uur geopend)

Kom nu zélf ontdekken dat ondanks de
BTW de prijzen bij CENTRA alles mee-
vallen;

kom nu zélf ontdekken dat CENTRA U
nog steeds laat profiteren van de voor-
delige 1968 prijzen I

Kom vrijblijvend op onze grote Interieur*

show onze kollektles kamerbreed tapijt,

klassieke en moderne meubelen bewon-
deren.
Bankstellen, eethoeken, wandmeubelen,
slaapkamers, kleinmeübelen, karpetten en
verlichting.

100TOT250 GULDENTERUG
VOOR UW OUDE MEUBELEN.
Op onze expositie staan diverse -bank»
•tellen, eethoeken, slaapkamers, berg*
meubelen etc. waarop • na inlevering van
uw oude ameublement • 100 -250 gulden
wordt teruggegeven op de koopsom.
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WIN EEN TEEVEEFAUTEUIL:
Doe mee met de gratis .Raadwedstrljd"
van CENTRA. Op de expositie krijgt U
een deelnemingsformulier.

-itf-iTf *l-**l**X,*l**l**X**l**iff*ff*If*Tfiffffüpilftfi*

Zo komt U bij het Krelagehufo.
Per NZH bus: lijn 80 vanuit Zandvoort.
Voor bezoekers uit Haarlem en omgeving
de lijnen 3-4-50-90-92-93. Komt U per
auto: parkeerruimte aan de Brouwers*'
gracht en naast het Krelagehuls. .

Bankstel Florence, fraaie klassieke vormgeving. Royale fauteuils, met
4-zltsbank. In turkoois of goudgeel verkrijgbaar. Dubbelzijdig bekleed
met Ie klas weefstof. Met losse rug- en zitkussens en zwenkwlelen. QAti
Da prijs Is een verrassing..'.

, . compleet 0*tüj"

CENTRA PRESENTEERT
DE ALLERNIEUWSTE
WAND-AANBOUWMEUBELEN

Kom kijken naar dit unieke wand-
meubel. Groen kunstleren achter-
wand, ombouw: mat/wit lakwerk.
Voorfront origineel rio-pallssander nftg

vanaf 0*0,*
per segment

Ifl
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Op 3 mei is na een kortstondige
ziekte vr'étiig van "ons heengegaan
onze geliefde en zorgzame vader,
behuwd-, groot- en overgrootvader

ENGEL PAAP
Weduwnaar van Aaltje Kerkman

in de ouderdom van 102 jaar.

A. Keur-Paap
KI. Paap
K. Paap-van der Plas
A. Plug-Paap
C. Plug
Jb. Paap
J. Paap-Koning
Klein- en
achterkleinkinderen

Zandvoort, Da Costastraat 10

De " teraardebestelling heeft inmid-
dels plaats gehad op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.

Kamerbreed-
tapijt

meubelstottering

't Interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

Abonneert V op de
Zandvoortse Courant

WONINGBUIL:
Haarlem-Zandvoort

BEN.HUIS. 3 kam., keuk.,
tuin, vrij uitzicht. Gevr.:
iets dergel. Br. ond. nr.

3501 bur. Zandv. Crt.

Te koop: i.pr.st.z. WAN-
DELWAGEN. G. van der
Kroon, v. Lennepweg 30-4.

Te koop: Sachs BROM-
MER, i.pr.st., ƒ 115,-.

Telefoon 3369.

Te koop: HERENPIETS.
Telefoon 3526.

ar.

ging VISCOUHl droomorgel showuitnodi

In samenwerking met de fabrikant

van de Viscount Droomorgels orga-

niseren wij een grandioze show in

een. enorme auto. Daar kunt uJn.een

rustige sfeer kennis maken met de
mooiste elektronische orgels die er

zijn in prijzen van ƒ 1095.- t/m ƒ4795.-.

U wordt deskundig voorgelicht, u

kunt kijken, luisteren, spelen. En dat

vanzelfsprekend zonder enige ver-

plichting. Er kan een nieuwe wereld
voor u opengaan van muzikaal be-
leven.

Op donderdag 8 mei
staat de wagen van 14 tot 21 uur

op het parkeerterrein

zwAÉTEfVEiiD '

;;.; ;|
(bij het Postkantoor)
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ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
De uitslagen van de op donderdag 'i mei
gespeelde wedstrijden voor de schaaktitel
luiden als volgt: '

.

.

Verlaan—Loo
Heierman—v.d. Brom
Slijkerriïan—De Jong
Koel—S. .K Weller
Hessing—F. Geerts
Muller—Roelfsema
Buissink—Van Keule
v.d. Schaft—E. Geerts

0—1
%—

y

2

%—

y

3
- 0--1
1—0,
%—Vz
1—0
0—1

Het Zandvoortse jeugdteam speelde" op
vrijdag 2 mei de laatste wedstrijd in de
jeugdcompetitie van de NHSB en wel te-

gen 'Kijk-Uit' 2 uit IJmuiden. De schakers
uit de badplaats wonnen de ontmoeting
met 3 '/o tegen IV- . Zandvoort eindigde
door deze overwinning óp de derde plaats
in het schaaktournooi.

Belangrijke

•*V

Doorlopend demonstratie
van alle modellen

R. R. GANZEVOORT
:

Westerhoutpark 11 - Haarlem - Tel. 023-312161

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN '

.

3043, 3044, 3045 Politie

4444 Politie ' (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

2262 Informatiebureau, Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeente-secretarie

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023)-4221.2 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,Jliriko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525: W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Botel-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023) -65185 Singer Naaimachines, vert.

_, H. Höussart, rep. en denionstr. Rijks-

"T, straatweg 122, Haarlem 'a; '

•

(Ö23)-87487: Singer naaimachines, vert.

P. Hqüssart, rep. en demonstr., Edin-
. burghstraat 5, HaarlemL ;

•

2382 Zuster E. Reitsma '\

4519 Diamond Shop, fa. Barber <é Zn,;-.
'.

... Badhuisplein 10 :

3648 KOLEN BESTELLEN f

TER WOLBEEK BELLEN!
(Ó23)-88277 Telefonisch Servicebureau en

Boodschappendienst, dag en nacht.'

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1

Inboedelveilino

op dinsdag 13 mei
's morgens 10 uur in het Veilinggebouw
'De Witte Zwaan', Dorpsplein 2. <

Kijkdag maandag 12 mei, de, gehele dag.

Annonce volgt in editie van vrijdag a.s:

Veiling-direktie,

Fa. WATERDRINKER

voor |jongens en meis]es
tegen sterk verlaagde prijzen

JONGENS NET-ONDERGOED
SINGLETS EN SLIPS

Vanaf mt. 92

K\eine stijging per maat 1

HAARLEM: Grote Houtstraat 83-87;

Ged. Oude Gracht 86,

Rijksstraatweg 533 (Delftwijk)

ZANDVOORT: Grote Krocht 30-32

HEEMSTEDE: Raadhuisstraat 52 ^-^ALLES VOLSTREKT
IJMUIDEN: Kennemerlaan 41. Ie KEUS

DIEPRUZEN
en DONpfEcpa

WRKï BROEK

0AC.HERMAN5

i

CHOCOtADÉ^
DRANK.

LITER-

FLES

BABY-

LITER-

BUK

RWES

ABRIKOZENOAM
metappel

'

PEK
'

/jtï mv
/

ZILVERUITdES

POT/tó

hel- bekende'

GRDIEmtc

HOmKDFFIE
de vvTeioerwelarige

PAK..

KOFFIEFILTERS
Voor. üw MalrHapoV nol

PAKKEN'

80ste

T0ILBPAPIER

rollen

voor.

MARGAPJNE
R\KUE

2cfógeftf ::

PAETY FLES
.

MÜSKKTÊL

IJQlvter.

HALEN

DIRK 'BROEK
OP

3AC.HERMANS



Art. 44

Jongens-voetbedsandaal
van bruin leer. Gesloten
hiel en kruisbanden met
sierstiksel.

Maat 24-27 Q 95

28-31 10.95 32-35 11.95

Art. 74

Leuke kindersandaal van
stevig canvas, wit afge-

biesd. In oranje, blauw
of naturel.

Maten 19-26 W%X'

5.95

Art. 45

Jongens-voetbedsandaal
van bruin juchtleer. Extra

brede voorbanden.
Maat 24-27

/ 28-31 12.95

J 36-38 14.95

11.95

32-35 13.95

Sportieve vlotte
zomerschoenen voor
vader en zoon

Allemaal fijne modellen
uit de
enorme collectie van

Art. 23

Herensneaker van fijn 1

canvas. Beige of blauw
met witte rand.

Voor bij sandalen:
Kinder Alpinosokken
Alle maten v.a.2.95
Kinder Norway sokken

v.a. 3.25
Heren Norway sokken

3.95

Voor bij

sneakers:
Heren
mousse
An klets in'"

moderne
kleuren 2.25

Art. 93

Molière van gevlochten
leer. Mocassin model.
Bruin of zwart leer

4500 fiiialen over de hele wereld.

Art. 44

Heren-voetbedsandaal
van bruin leer. Brede ge-
kruiste banden. 1 C 95

21i90

Ook verkrijgbaar als

Ioafer

Art. 34

Moderne Ioafer van beige

ribcord. Riem- met gesp-
sluiting. 11 95

Nu hebt u 6 redenen èxfra om het Aral pompstation aan te doen!
F Aral schenkt u 6 slanke, goudgerande glazen, gedecoreerd met de merken

van wereldberoemde automobielen, o.a
s s

MASERATI-FERRARI-RENTLEY
Vól-gas naar het blauwe Aral pompstation. Zorg dat u die glazen gauw
kompleet in uw bezit krijgt. U krijgt er heel sportief telkens één cadeau

als u het Aral pompstation aandoet
Ja, héél sportief: er staat geen letter reklame opl

Wees er snel bij, dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt

Meerdan 10.000ARAL benzinestations in Europa!

UW ARAL-DEALER: ZANDVOORT
D. DE HAAN, jAC. v. HEEMSKERCKSTRAAT (bij Bouwes Palace parkeerterrein)

1000+1
CADEAUX

VOOR
MOEDERDAG
BIJ:

Textiel Woningtextiel

HAARLEM
ZANTVOORT

HEEMSTEDE
IJMUIDEN
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Redaktie en

administratie:

Achterweg 1

Telefoon 2135

Postbus 23

Advertentieprijs:

15 et per mm-hoogte

ZANDYOORTSE
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

RANT
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar
Per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,

—

Losse exemplaren 20 cent

Nieuw recreatiegebied ten oosten van Zandvoort

Groenzone tussen A'dam en Haarlem

krijgt groot aantal attraktles

Op 'ruim 15 kilometer ten oosten van Zandvoort komt een groot recrea-

tiegebied met vele attrakües, waaronder een dierenpark, twee zwem-
baden, watersportcentrum en een wielerbaan. Het recreatiegebied, dat-

de naam krijgt van Spaarndammerbos, is in de eerste plaats bedoeld als

groene bufferzone tussen Haarlem-Velsen en het westelijk industriege-

bied van Amsterdam, maar zal zeker ook bezoekers trekken uit de

naaste omgeving van genoemde steden.

Het Spaarndammerbos is gesitueerd tus-

sen het Noordzeekanaal, het industriege-

bied ten westen van Amsterdam, de spoor-

lijn Amsterdam-Haarlem en de stedelijke

bebouwing van Haarlem—Velsen. De be-

doeling is dat het bos — centraal gelegen
tussen grote woonagglomeraties — een
belangrijke rol zal gaan vervullen voor
de dagrecreatie.

Verwacht wordt dat het bos — als het
helemaal klaar is — op zondagen gemid-
deld 60.000 bezoekers zal trekken, op war-
me zomerdagen 120.000 en op topdagen
180.000 bezoekers, voor ongeveer de helft

uit Amsterdam.

Het bos zal worden verdeeld in drukbe-
zochte gebieden, waar veel attrakties zijn

gepland; in stillere gebieden met tussen
de boompartijen speel- en zonnevelden en
in stilte-gebieden met uitgestrekte bossen
(met afwisselende boomsoorten) en weide-
gebieden.

Het nieuwe recreatiegebied met zijn

oppervlakte van ongeveer 2800 ha. wordt
drie keer zo groot als het Amsterdamse
Bos. De aankoop van de gronden en in-

richting gaan ongeveer ƒ 275,- miljoen
kosten. Het rijk zal de gronden aankopen.
Er zijn al onderhandelingen gaande met
de landeigenaren. Verwacht wordt dat vol-

gend jaar met de aanleg kan worden be-

gonnen.

De bedoeling is het bosplan in fasen
uit te voeren en stukje voor stukje voor
het publiek open te stellen.

Door het bos zullen secundaire wegen
worden aangelegd, waaraan veel parkeer-
terreinen en voorts _vaet-„ fiets- en ruiter-

paden.

Spaarndam ligt in het centrum van het
toekomstige recreatiegebied en krijgt een
bij uitstek toeristische functie te vervul-

len, met name voor .de watersport. De
plas de Mooie Nel zal worden vergroot
en tot een belangrijk watersportcentrum
worden ingericht.

In de plas komen verschillende eilanden

voor het aanleggen van schepen. Ten
noorden van Spaarndam komt een water-
ski-plas. Het afgesloten zijkanaal B in het
noorden van het bos krijgt de functie

van wedstrijdbaan voor de kanosport.

Verder zijn in de plannen opgenomen
terreinen voor: modelzweefvliegtuigen,
dagkamperen en 'voor spelbeoéfening door
minder-validen, kleine natuurreservaten,
openbare golfbanen, manéges en waters
voor sportvissers. In Spaarndam komt
ruimte voor culturele aktiviteiten. In het
bos is ook ruimte gereserveerd voor een
uitzichtheuvel.

De vermaakcentra, waar diverse attrak-

ties en consumptiegelegenheden bij elkaar
worden gebracht, zijn aan de rand van het
bos gesitueerd, bij Santpoort en Halfweg
en bij Spaarndam.

De plannen zijn ontwikkeld door een
stuurgroep, waarin de provincie en de ge-

meenten Amsterdam, Haarlem, Velsen,

Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en
Spaarnwoude zitting hebben en die onder
leiding staat van mej. ir. J. H. Mulder,

voor
FIETSEN

en
"iMERS

VER5TEEGE
HRLTE5TR. 18 - TEL : 4433 - ZANDVOORT

voormalig hoofd van de afdeling stadsont-
wikkeling van de Amsterdamse dienst
publieke werken en ontwerpster van het
Amsterdamse Bos.
De deelnemende gemeenten rekenen op

een aanzienlijke subsidie van het rijk voor
de inrichting van het bos. Voor de kosten-
dekking is een verdeelsleutel gemaakt, die

zeer binnenkort aan de gemeenteraden
van de belanghebbende gemeenten ter dis-

cussie zal worden aangeboden.
Het beheer van het recreatiegebied is

toegedacht aan een stichting waarin de
belanghebbende gemeenten vertegenwoor-
digd zijn. De oprichting van de stichting
is binnenkort te verwachten. De ministers
van CRM en van ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting hebben hun medewerking
bij de totstandkoming van het bos toege-
zegd.

103-JARIGE

IN ZANDVOORT
Gisteren is de heer O. Hoenderkerken uit

de A.G. Bodaanstichting te Bentveld 103
jaar geworden. De heer Hoenderkerken is

de oudste ingezetene van de badplaats.
Hij was al de oudste toen Engel Paap, die

op 12 april 102 jaar werd, nog leefde.

Maar Engel Paap, die vorige week zater-

dag overleed, was een rasechte Zandvoor-
ter en de goegemeente erkende hèm daar-
om als oudste.

De heer Hoenderkerken, die sinds no-
vember 1959 tezamen met zijn echtgenote
in de Bodaanstichting woont, werd op 8
mei 186'6 in Harem (prov. Groningen) ge-

boren en bracht zijn leven lang door in

eigen boerderijen tot aan de datum, dat
hij in de Bodaanstichting zijn intrek nam.
De oudste inwoner van de gemeente

trouwde op 25 augustus 1898 met Eveline
Deodatus die nu bijna 95 jaar oud is.

Het bejaarde echtpaar is nog zeer vi-

taal. De heer Hoenderkerken is nog bij-

zonder helder van geest en is in het bezit

van een uitstekend geheugen. De 103-ja-

rige bracht zijn verjaardag door bij zijn

dochter en schoonzoon. Deze laatste ge-

niet, evenals zijn schoonvader, reeds ver-

scheidene jaren AOW.

BRANDJE
LANGS SPOORLIJN
Woensdagavond raakte omstreeks half ze-

ven de talud langs de spoorlijn naar Am-
sterdam ter hoogte van de Keesomstraat
in brand. Enkele minuten na de brand-
melding verscheen de brandweer en begon
met de blussingswerkzaamheden. Plm. 50
m2 duinbegroeiing ging in vlammen op
voor men het vuur meester werd.

Wisselend sukses Duinlandschap

in het afgelopen jaar

'Met wisselend sukses werd in het

afgelopen jaar opgetreden ter be-

scherming van het natuurschoon in

de gemeente Zandvoort', schrijft

het bestuur van de stichting 'Be-

scherming Duinlandschap' in het

gisteren verschenen jaaroverzicht

van 1968.

In het verslag wordt het adres van de
stichting aan de Zandvoortse gemeente-
raad tegen de uitbreiding van het Bloe-
mendaalse caravankamp 'Het Helmgat' op
Zandvoorts grondgebied, gememoreerd.
Door deze uitbreiding zou opnieuw duin-
gebied verloren 'gaan, aldus de stichting.

Het bezwaar vond echter geen genade in

de ogen van de volksvertegenwoordiging
van de badplaats.

In het overzicht van 1968 worden in het
kort de voornaamste gebeurtenissen rond
het bestemmingsplan 'Kennemerweg' —
het duinterrein aan de oostzijde van 't be-

jaardentehuis 'Het Huis in de Duinen' —
vermeld. Tegen dit bestemmingsplan had
de stichting eerst bij de raad en later bij

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
protest aangetekend. Beide adressen wer-

2&H<lwmi$ Badfoek

Het kan vriezen..

'De pachters sullen tegen de bezetting van
het strand loei geen bezwaar maken'

Beste mensen, 't is weer zo ver. Ik kreeg de zomer met Pasen veel van z'n kruit

van de week een telefoontje van mijnheer verschoten.

de redakteur. Of ik' maar weer m'n hoek iedereen dacht: Nou gaan we 't krijgen,
in de krant wilde innemen vanaf vrijdag. we staan zeker aan het begin van een
Tja, nou kunt u dat vreemd of overdreven

pracntige voorzomer, een nóg prachtiger
vinden, maar ik krijg dan opeens, bij zo'n zomer en een eindeloos na-seizoen! Je kan
telefoongesprek, een soort brok in m'n zulke dingen wel denken, maar ze gebeu-
keel. Jans zegt dat ik een ouwe gek ben, ren lang met altijd. En het zal mij be-
die veel te veel brokken in z'n keel of mis- nieuwen hoe de Hemelvaartsdag uitpakt,
tige ogen krijgt als er iets bijzonders aan \yant dat was vroeger zo'n beetje de aan-
de hand is. Enfin, dat kan allemaal wel zet van het seizoen. Dit, wat we nu nog
waar zijn — tenslotte heb ik mezelf niet hebben, is 'voorpret'. En ik moet zeggen
gemaakt — maar ik ben dus altijd wat je dat .t helemaal niet zo erg lollig is. We
noemt een tikkeltje aangedaan. Het kon kunnen totnogtoe maar juichen over enke-
toch ook wel eens anders gaan? Ze zijn le __ wai- je noemt — redelijke dagen,
bij de Zandvoortse Courant helemaal niet Waarin er toch nog geen sprake was van
verplicht mij maar ieder jaar weer aan écht mals voorjaarsweer. Ja achter het
te laten schrijven. En dan is 't toch ergens glas ging het wel en het zonneterras heeft
een fijn gevoel voor me dat er dan zo'n zcker wel verschillende keren behoorlijk
telefoontje komt van: 'Ga je gang maar voi gezeten.
weer van de zomer!', Er blijkt ook uit dat Maar die eeuwige wind hier maakt je
de lezers me terug willen hebben, anders wej eens tureluurs. Ik heb 't er niet op als
zou 't toch immers niet gebeuren? de mensen in regenjassen en dikke truien

Maar goed, ik ben er dus weer en zoals langs het strand flaneren. Dat kan wel
ik verleden jaar ook heb gedaan, ik zal machtig zijn, maar in een ander jaargetij-

behalve mijn strandwederwaardigheden, de graag'

ook zoveel mogelijk de dingen die mij uit Als de mensen 't nü doen, klopt er iets

het dorp ter ore komen, voor u opschrij- niet met de weerorganisatie! En ja, dan
ven. Soms staan die al eerder in de zoge- duiken ze wel eens het water in omdat de
naamde politieberichten, maar misschien zon zo lekker schijnt. Je krijgt medelijden
kan ik er dan nog eens een 'Zandvoortse met ze, als je ze er uit ziet komen. Want
kijk' overheen geven! dat is heus nog zo'n pleziertje niet hoor.
Jans blijft onder al deze dingen de z lang je nog wat onder de waterspiegel

kalmte zelf. Die is niet uit de plooi te kunt blijven, gaat het nog enigszins, hoe-
krijgen. Of het zou moeten zijn voor een wel het water nog lang niet op tempera-
gijntje! tuur is. Maar zo gauw je er uit stapt en
Ik moet dan mijn blocnote (waar ik er de noordooster of een vochtige zuidwester

heel wat van versleten heb!) weer opzoe- strijkt langs je natte boddy, dan wil je

ken, goed schrijfmateriaal, enz., enz. Maar wel effies! Ze rennen dan meestal in ijl-

zij grinnekt dan maar wat en zegt: 'Wat: tempo de tent in om te ontdooien bij een
ben je nou toch een zenuwknoop! Je hebt kop hete soep of koffie,

nog bijna een hele week de tijd om aües Het beeW van mt ogenblik is nog
bij elkaar te zoeken en als je 't met kunt Veel terraswerk op

5
de zondagen _„ „.-

vinden, koopje voor een paar kwartjes wachten wat het zal worden in het volgen-
een nieuwe bloc met een balpen. Moet de weekeinde. We werken ons momenteel
jij je zo hoognodig lopen op te winden! echt niet over de k hoor M dat
Nou ja ik ben nu eenmaal iemand die z n ka

*
er in een ,and a]s flet onze ieder .

spulletjes (net als aan het strand) graag bnk van komen wij strandmensen moe-
goed voor elkaar heeft. En dat kan geen

ten eigenlijk aItijd paraat zljn want het
mens me kwalijk nemen, wat zegt u? kan van de ene op

*-

de ^^ dag soms
U begrijpt intussen wel dat ik — na de wel 10 of 12 graden schelen. Naar bene-

fameuze Paasdagen — nog niet zo heel den en naar boven, uiteraard. En wat me
veel over het strand, de zee en de mensen de laatste tijd vaak opgevallen is, als ik

kan vertellen. Als u 't mfl vraagt heeft zo 's avonds voor het kijkkastje zat en de

weerkaart van Europa bekeek, dat het
soms in Spanje en Italië een paar graden
lager was dan hier! Zou de klad er daar
ook in gaan komen? Wat ze daar wel op
ons voor hebben is, dat als de zon een-
maal schijnt boven de Costa Brava, er
geen houden meer aan is! Dan gooien ze
alle trossen los en dan mag er eens een
gezapig buitje recht naar beneden komen,
de grond wordt er soms niet eens nat van,
want voor 't beneden is aangekomen, is

het al verdampt!

Hier moeten we altijd afwachten wat
het worden zal en kunnen we praktisch
geen plannen maken voor een toekomst,
die verder ligt dan de volgende dag!

- Om een beetje versleten en afstands
woord te gebruiken, dat hier toch wel op-
gaat: Het kan dus vriezen en dooien. Iede-

ïe dag dooi in het voorseizoen is meege-
nomen, vind ik! En iedere dag zon in het
hoogseizoen is een meevaller, waar je een
hele poos op kunt teren. Dat weet u zelf

wel! Er zijn nog steeds mensen, die een
roerende belangstelling voor onze econo-
mische toestand hebben. Soms lijkt het
wel eens of ze een beetje afgunstig zijn

als 't ons goed gaat. 'Stoeleman, nóg zo'n
dagje en je loopt op je sloffen binnen!'
Ja, die denken dat je hier zittend je ver-
diensten opstrijkt!

Meestal laat ik 't zo maar en geef ze
gelijk. 'Ja hoor, nóg zo'n dagje en ik ben
niet alleen 'binnen', maar dan blijf ik mét-
een vanaf de volgende dag weg om stil te

gaan leven in m'n buitenplaats op Capri!

Ja, wat zal 't worden? Een vraag, waar
we allemaal in geïnteresseerd zijn, ieder

op zijn eigen manier!
We zullen ons uiterste best weer doen,

dat weet u wel, om het u naar de zin te

maken. Het service-geven zit ons zo lang-
zamerhand wel in het bloed, maar als u
dan van üw kant op een prettige manier
service 'ontvangt', dan zouden we best een
leuke zomer kunnen krijgen. Ook al zal

de zon wel eens verstek laten gaan. We
moeten van ons verblijf aan zee eigenlijk

een doorlopend feest maken, waar het ple-

zierig is voor iedereen. Net als in het ver-

keer: een samenspel, zoals dat tegenwoor-
dig heet. Je kunt in het verkeer ook voor-
rang nemen, omdat het voor sommige
mensen de doodgewoonste zaak is dat zij

er zijn. Houdt u rekening met anderen,
dan leert u vanzelf in te zien dat anderen
ook hun plaatsje op de weg verlangen!

Gunt u dus aan zee ook anderen hun
plekje onder de zon, die voor iedereen
schijnt. Laten we hopen dat het een feest

wordt in de komende weken, als 't zou
kunnen, maanden!

steeds:

en af-

den ongegrond verklaard, waarna de stich-

ting in beroep ging bij de Kroon.

Vorig jaar zomer wees de Kroon de be-

zwaren van 'Bescherming Duinlandschap'
van de hand, maar onthield tevens goed-
keuring aan enkele bij het plan behorende
bebouwingsvoorschriften. De procedure
van de aanvulling van de voorschriften is

bij de verschijning van het jaarverslag
nog niet afgewikkeld, deelt het bestuur
mede.

In ieder geval werd bereikt, schrijft de
stichting, dat het geplande aantal van
twaalf bungalows is teruggebracht tot

acht.

Tevreden is 'Bescherming Duinland-
schap' over het besluit van de Zandvoortse
gemeenteraad geen grond in erfpacht uit

te geven voor het stichten van een bow-
lingcentrum annex café op een terrein
aan de Vondellaan. Tegen de erfpachts-
uitgifte had de stichting bezwaar gemaakt
om reden van het dreigend verlies van
wéér een stuk duinterrein.

Aan het slot van het jaarverslag maakt
het bestuur melding van enkele bestuurs-
mutaties die in 1968 hebben plaats gevon-
den.

Tot voorzitter werd benoemd de heer
K. C. van der Mije ter vervanging van de
heer L> J. Breure en in de plaats van de
heer H.*G. Gerke, die om gezondheidsrede-
nen alleen nog maar (en voorlopig) de
functie van penningmeester vervult, werd
Mr. Th. M. Snijders bereid gevonden het
secretariaat waar te nemen.

dooien

Ik wens u vast nu een bloedhete zomer
met veel zon, veel plezier en nog veel
meer gezondheid. Nogmaals: Wij doen
ons best! STOELEMAN

A.G. WOODBROOKERS
ZOMERPROGRAMMA
Do arbeiders Gemeenschap der Woodbroo-
kers houdt het komende seizoen een aan-
tal zomercursussen in Bentveld. Het pro-
gramma ziet er als volgt uit:

Van 4 tot 13 juli Muziekdagen voor
Amateurs en aankomende vakmusici on-
der leiding van André Kaart, Ruud L.
Koumans, dr. A. van Biemen en mejuf-
frouw A. A. in 't Veld; van 14 tot 19 juli

een studieweek over het Marxisme door
dr. A. van Biemen en mejuffrouw A. A.
in 't Veld; van 19 tot 26 juli 'Geweld in
de mens en in de samenleving' door de
heer Nieuwenhuijsen en Sj. P. Biersma;
van 26 juli tot 2 augustus 'Spelend jezelf
zijn met maskers en poppen' door me-
juffrouw J. Sol en de heer Nieuwenhuy-
sen en van 2 tot 9 augustus 'Toneeltoe-
standen' door Sj. P. Biersma en mejuf-
frouw J. Sol.

Voor inlichtingen over uit programma
kan men zich wenden tot het adres Bent-
veldweg 3 in Bentveld, telefoon 023-41301.

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de corres-
pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-
zorgd, staan achter de naam van 't schip
vermeld.

Argentinië: m.s. 'Rio Cuarto', 13-5

Australië: m.s. 'Waalekerk', 14-5

Canada: m.s. 'V.K. Adventurer', 13-5

Chili: m.s. 'Achilles', 13-5

Kenya, Oeganda en Tanzanië:
m.s. 'Bernburg', 16-5

m.s. 'Flaeming', 16-5

Ned. Antillen: m.s. 'Parthenon', 12-5

Suriname: m.s. 'Aristoteles', 12-5

Verenigde Staten van Amerika:
m.s. 'Atlantic Star', 12-5
m.s. 'Atlantic Saga', 14-5

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:
m.s. 'Bovenkerk', 13-5

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-
kantoren.

BURGERLIJKE STAND
2 mei 1969—8 mei 1969

Geboren: Mark, z.v. C. J. Keur en T. Strij-
der.

Overleden: Engel Paap, oud 102 jaar.
Ondertrouwd: Gerardus Martinus Erich
en Maria Beatrix Nobel.

Gehuwd: Edwin Nicodemus Alberto en
Arsenia Gonzalez Gonzalez; Robert Jan
Itz en Bjorna Dobben.

Geboren buiten de gemeente: Astrid
Maria, d.v. J. D. C. M. Baars en M. H.
Kersbergen.

Overleden buiten de gemeente: Chris-
tiaan Philip van Ooij, oud 83 jaar; Hen-
drika Tonia de Pouw, oud 83 jaar; Mar-
gaietha Blits, oud 68 jaar, gehuwd met
C. Diependaal.

WATERGETIJDEN
HW



Mensen en zaken
Moeder.

Ja, hoe moet je dat nu noemen in een ge-
zin. Vader voor het 'grove werk', de al-

gemene beleidslijn in ruwe trekken en
moeder met haar nimmer falende intuï-
tie, haar feilloze radar, die probleempjes
en grotere moeilijkheden van de kinderen
voorziet en al bezig is met de oplossing
voor ze tot uiting komen.

De moeders worden weer even in het
zonnetje gezet deze zondag. En geen mens
die daar bezwaar tegen heeft. Als je be-

denkt wat ze in een gezin betekent, wal
ze doet voor haar kinderen, dan is één
enkele Moederdag in het jaar een schrale
waardering.

Als een moeder op haar juiste waarde
moet worden geschat, dan zou iedere dag
een moederdag voor haar moeten zijn. Zo-
als veel dingen in het leven aan gewoonte-
vorming gaan lijden, zo wordt het accep-
teien van het doen en laten van een moe-
der ook een sleur. Het wordt allemaal zo
gewoon gevonden. Als een Klein kind van
school thuis komt, is het eerste waar het
om roept, zijn moeder. Als het na een
angstdroom gillend in de nacht wakker
wordt, is het moeder die een geruststel-
lend woord plus een glaasje water komt
aandragen! En als de opgroeiende kinde-
ren ergens mee zitten, dan trekken zij

zich met moeder m de keuken terug om
die typische fluisterende conversaties te

voeren over de dingen waar zij 'mee zit-

ten', of iets kan of niet kan en of er soms
een oplossing voor dit of dat is.

En als de kinderen, die al een poosje
uit huis zijn, opbellen en vader neemt de
telefoon aan, dan volgt er een kort, meest-
al opgewekt gesprek met de gebruikelijke
informaties over en weer betreffende de
gezondheid. Dan in eens: 'Mag ik mam
even?'

Komt mam aan de lijn en dan neemt
het gesprek opeens een heel andere wen-
ding. Vaders hebben dan altijd de neiging
om op hun tenen te gaan lopen en met
eens met zijn weer ter hand genomen
krant te ritselen. Dan schijnen er heel
subtiele dingen te worden gezegd, die
soms als een soort code in de oren van
vader klinken. Zou er wat zijn? denkt-ie
dan. Maar nee, zo erg zal 't niet zijn, want
moeder lacht en neemt daarmee een groot
deel van vaders' zorgelijk wantrouwen
weg. Jawel, het zit wel goed en hij durft
weer een blad van de krant om te slaan.

Als moeder de telefoon op de haak legt,

kijkt vader haar vragend aan, maar dan
lacht ze even kort en zegt: 'Och, die kin-
deren!'

Meer niet. Maar vader weet zeker dat
zij al weer bezig is om de een of andere,
moeilijkheid voor zoon of dochter uit de
weg te ruimen.

In het uiterste geval wordt hij inge-
schakeld om even later tot de enigszins
onthutsende ontdekking te komen dat
moeder al een volledige planning van de
eventueel te voeren 'reddingsaktie' in haar
hoofd heeft. Zodat zijn opmerkingen soms
niet meer ter zake doen of als mosterd
na de maaltijd komen. En ze heeft dan
nog de bewonderenswaardige takt om va-
der duidelijk te laten blijken dat hij hele-

maal niet zo zwaar op de hand hoeft te

zijn. Als vader verstandig is, berust hij

daar in. Waarom ook niet.?.

Moeder heeft tenslotte radar en daar-
mee ligt ze altijd een eind voor op vader!
Maar één Moederdag, 't is te schriel!

MOMUS
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Toer - in Noord - Holland
i ui.

presenteert deze zomer vier gevarieerde dagtochten

Ook dit jaar hebben de Culturele Raad Noord'Holland, de Federatie

van VVV's boven het Noordzeekanaal en de busonderneming NACO
in de provincie Noord-Holland ten noorden van de lijn Alkmaar-de Rijp-

Hoorn een aantal cultureel-toeristisch-folklorjstische manifestaties opge-

nomen en samengesteld en deze in aantrekkelijke routes yerbonden ten

behoeve van de vakantiegangers in de kustgebieden en de dag- en week-

endrecreanten uit de Randstad.

In tegenstelling tot vorig jaar, toen de
route onder het motto: 'Uit! De kunst in'

als één geheel werd gepresenteerd, zullen
ditmaal voor de maanden juli en augustus
een viertal gevarieerde dagroutes worden
uitgezet, onder de titel: TOER-IN noord-
holland.
Hier volgen routes en bezoekpunten:

ROUTE NR. 1

BERGEN — Noordholl. Kunstmuseum:
exp. werken van Bergense kunstenaars;

ALKMAAR — Stedelijk Museum: eigen
coll.; antiek speelgoed; exp.werken Ch.

i Toorop;
SCHERMERHORN — Molenbezichtiging;
GROOTSCHERMER — Beeldentuin Nic.

Jonk;
DE RIJP — Rijper Museum;
BEETS — ' Poppentheater Hinderik;
HEERHUGOWAARD — Gemeentehuis:

exp. over Rembrandt;
LANGEDIJK — Rondvaart en Veilingbe-

zichtiging;

WARMENHUIZEN — Ursulakerk: 'Palei

van Westfriesland' — oude en nieuwe
Westfriese kunst.

ROUTE NR. 2

HOORN — Westfries Museum; St. Jans-
gasthuis 1563: Kunst uit Utrecht en
Kunst uit Bergen;

ENKHUIZEN — Zuiderzeemuseum met
expositie over Volendam; De Dromrae-
daris: Tsjechische kunst; Rondvaart
naar inpoldering Markerwaard;

MEDEMBLIK — Kasteel Radboud: exp.
van wandkleden;

MIDWOUD — Beelden-en-route;
HOOGWOUD — Herv. Kerk: Oude kaar-
ten en prenten.

ROUTE NR. S

DEN HELDER — Marinemuseum; Zaal
Helderse Kunstliga: 'Kleur op Papier'

- gouache-kollektie;
OOSTERLAND — Herv. Kerk: bandre-

corderconcerten; exp. werken van An-
tje Ypelaar;

DEN OEVER — Wieringer Museumboer-
derij: exp. Groep 'Nu' en Harry Viser;
eigen coll. Beelden-en-route; Voorlich-
tingsgebouw Zuiderzeewerken;

SCHAGEN — Filmtheater; Gebouw Stich-
ting Open Jeugdwerk: Poppenkollektie
Meylink;

CALLANTSOOG — De Boet: 'Creatief
Atelier'.

I

ROUTE NR. 1,

TEXEL — DEN BURG — .Oudheidska-
mer; Raadhuis '(niet def,)': Keramiek
kollektie 'Versteende Vormen';

DE WAAL — Wagenmuseum;
DE DENNEN — Texels Museum;
OUDESCHILD of DEN HOORN —

Dorpshuis: exp. 'American Pop-art'
Ckoll. Sted. Museum Schiedam).

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

" Letterreklame -

Gevestigd 1879
Inzetten van ruiten
- Glasverzekeringen

K

indian curry
voor 4 personen

2 kleine fijngesnipperde uien

4 teentjes knoflook

75 g (5 eetl.) boter of, margarine
300 g biefstuk tartaar

2 eeti. kerrie

' 1 theel. paprikapoeder
2 eetl. tomatenpurce

40 g (5 eetl.) tarwebloem
S dl water

150 g Coiifornische

blauwe rozijnen

zout en aroma naar smaak

Fruit de ftlngesnipperde uien en
knoflook In de boter of marga-
rine. Doe er de biefstuk tartaar,

de kerrle.het paprikapoeder, de
tomatenpuree en de bloem bij

en meng alle ingrediënten door
elkaar.

Voeg al roerende het water
langzaam toe en tenslotte de
rozijnen.

Laat alles nog ± 5 minuten op
een lage warmtebron sudderen.
Op smaak afmaken met zout en
aroma
Serve-en met rijst en komkom-
mersla.

^LK
Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1968 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagen! -

Opeis KapitSn • Rekord
Oaf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

HULP gez. van 8-5 uur,

zaterdags vrij. Was-Unie,
Haltestraat 63.

HULPJE gevr. v.a. 14 jr.,

voor enig licht huish. werk
en boodschappen. Karel
Doormanstr. 26, tel. 4503.

MEISJE gevr. of VAKAN-
TIEHULP. Lunchroom
Berkhout, Kerkstraat 17,

telefoon 3273.

GRATIS af te halen, jong
poesje. Paap, Gasthuis-
straat 9.

De Raiffeisenbank

is goed voor uw geld ..

.

uw spaargeld bijvoorbeeld

Spaart u voor een speciaal doel - een auto of een

huis bijvoorbeeld? Of spaart u vooriater? Beni

u [ong of bent u al wat ouder? De
Raiffeisenbank heeft de juiste spaarvorm voor u.

Twee miljoen mensen profiteren van onze ervaring.

Bij de 1500 vestigingen van de Raiffeisenbank

werd ruim zeven miljard gulden gespaard:

| f. 7.000.000.000,-1

< Komt u ook eens pratenl

GROTE KROCHT 34-36 TELEFOON 4105

Abonneert u op de Zandvoortse Courant

GEVRAAGD:

3 flinke bezorgers
voor 't strand, vanaf 5 mei.

I

Goede verdienste, (middagkrant)

Aanmelden tussen 4 en 6 uur 's middags

Keesman, A.v

J. v.d. Moölenstraat 76.

Alles voor moederdag

bij Eddy's textielhuis

STATIONSSTRAAT 20

I.v.m. komende verkiezin-
gen kontakt gezocht met
D'66 geestverwanten door
sectie Zandvoort van D'66:
J. G. Wijnbeek, Louis Da-
vidsstraat 4, tel. 4737.

Wie helpt
een jongedame aan een
KAMER? Br. ond. nr. 3601
bur. Zandv. Courant.

2 TRANSPORTFIETSEN
te koop. Kreijger, Brug-
straat 18.

Gevr. voor de mnd. juli:

HUIS of ETAGE voor 5
pers. Br. ond. nr. 3602 bur.
Zandv. Courant.

WERKSTER gevr., 2 ocht.
p.w., ƒ 4,- p.u. Mw. Hugen-
holtz, Duindoornlaan 11,

3entveld, tel. 023-240914.

Te koop: V.W. 1300, bouw-
jaar 1967, te bez.: Bureau
van Politie Zandvoort op
12 en 13 mei 1969.

TE KOOP:
3 delig 2 pers. matras,
ƒ 7,50; vloerkleed 2x3 m.,

ƒ 10,-. Haarl.straat 64.

Te koop: antieke AUTO,
Mercedes Benz, loopt pri-

ma. Bilderdijkstraat 7,

telefoon 2508.

Net MEISJE gevr. van
8.30-1 uur. Mevr. Elsinga
Zuidboulevard 33, tel. 5886.

Te koop: R.K. ENCYCLO-
PEDIE, als nieuw, ƒ 500,-
Burg. Engelbertsstr. 13 hs.

Te koop aangeb.: mooie
brabantse BUISKACHEL.
Haarlemmerstraat 26.

WONINGRUIL:
Amsterdam-Zandvoort

Aangeb.: 3 KAM. FLAT,
incl. kosten en cv. ƒ 180,95
p.m.; Ie etage box en zol-

der. Tel. (020) 265637.

WONINGRUIL aangeb.:
Amsterdam-Osdorp, bij het
winkelcentr.: mod. FLAT,
3 kamers enz. gevr.: HUIS
in Zandv., liefst nieuw-
noord. Br. ond. nr. 3603
bur. Zandv. Crt. of telef.

020-197740.

Hotel Meijershof zoekt
JUFFROUW voor de kam.
Burg. Engelbertsstraat 70,

telefoon 3020.

Te koop: OPEL REKORD,
type 15 R2, bouwjr. 1961,
i.z.g.st. Telef. 5697. Burg.
Beeckmanstraat 38. i

Te huur, juni: vrije gem.
ETAGE, 1 min. van zee,

ƒ 750,-. Tel. 2018.

Nette VERKOOPSTERS
gevr. v. direkt, gedurende
't hele seizoen. Aanm.:
Cafetaria 't PLEIN, Bad-
huisplein 3 en 4, tel. 4128.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)

316092 - Haarlem

Dankbetuiging

Het Oranje Comité wil een ieder danken,
die bij de viering van Koninginnedag hulp
veileend heeft.

MARTEN WIJBENGA
en

ELISABETHE CORNELIA KEUR
hebben het genoegen U kennis te geven,
van het voornemen om op donderdag
22 mei 1969 om 11.45 uur in het huwelijks-
bootje te stappen in het gemeentehuis te
Zandvoort.

Huwelijksinzegening in de Ned. Herv.
kerk om 12.30 uur door de weleerwaarde
heer ds. C. Mataheru.

mei 1969
Amsterdam, Kanai iestraat 1 lis

Zandvoort, Celsiusstraat 19

Receptie van 16.00-17.30 uur in Hotel In-
terlaken, Van Speijkstraat 20, Zandvoort.

Voorlopig adres: Kananestraat 1 hs, Am-
sterdam

Toekomstig adres: Woonark Johanna,
Amsterdam

Op 23 mei 1969 hopen onze ouders,
schoonouders en grootouders

Willem Bos

Martje Bos-de Muinck
de dag te herdenken waarop zij

voor 40 jaar in het huwelijk traden.
Dat zij nog lang voor ons gespaard
mogen blijven is ons aller wens.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Zandvoort, mei 1969
Da Costastraat 4

S)g*a)(s«a)g«a)(s*SS*as»S)g!®g?a)g5S)(§«S)g^®!^)ï

Dankbetuiging

Hierbij betuigt ondergetekende zijn harte-
lijke dank aan familieleden, vrienden en
kennissen voor hun bewijzen van mede-
leven tijdens de ziekte en na het heengaan
van zijn lieve vrouw

mevrouw
MARGARETHA DIEPENDAAL-BLITS

in de leeftijd van 68 jaar.

Langs deze weg brengt hij een bijzonder
woord van oprechte erkentelijkheid aan.
heren doktoren van het Marine Hospitaal
te Overveen, dr. Anderson, aan de ver-
pleegsters van genoemd instituut, mevr.
Simons, zr. Reitsma en collega's en de
heer A. J. van der Waals, die gedurende
deze moeilijke periode in zijn leven hem
hebben geholpen en gesteund met woord
en daad.

C. Diependaal
Zandvoort, mei 1969
Hobbemastraat 16

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
-.Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

WIJNHANDEL VAN DEURSEN
Kerkstraat 12 — Zandvoort — Telefoon 2532

GRATIS BEZORGEN
De allergrootste sortering binnen- en buitenlands gedistilleerd,

bieren en frisdranken

Speciale aanbiedingen
COGNAC

van
Martell 22,75
Bisquit , 22,75
Hennessy 22,75
Remy Martin 25,75
enz., enz.

WHISKY
van

Grant's 21,75
White Label 21,50
Ballantine 21,75
Black & White 21,75
Vat 69 21,75
Cutty Sark 21,95
Johnny Walker 21,75'
Haig 20,85
Canadian Club 22,40

&*i

voor
15,95
15,95
16,25
18,60

voor
14,95

15,95
15,95

15,95
16,95
15,95
15,95
15,95
16,95

WHISKY
SCOTCH KILT 11,95

LIKEUREN, enz.
van
24,75

. 23,50

. 24,90

voor
15,90

15,35
16,85

Benedictine D.O.M.
Cointrau
Drambuie
Grand Marnier Rouge

25,75 16,65
Grand Marnier Jaune

21,45 14,—
Rum, Racardi 20,35 14,80
enz., enz.
Gordon Gin van 17,95 voor 13,60
Napoleon Brandy 8,95

Eau de Vie Hannier
4- GRATIS glas 9,95

Geldig tot eind juni

SANDEMAN SHERRY
van 8,35 voor 6,95

Bij 12 flessen de 13e GRATIS!

BOBADILLA SHERRY
BLACK LABEL

van 8,45 voor 6,95

SEKT, Matheus Muller
'MM' extra trocken

van 13,50 voor 9,95

'MM' rosee, spitzensekt
van 13,50 voor 9,95

'MM* Roter Sekt
van 13,50 voor 9,95

Mateus Rosé
van 6,50 voor 4,95

LEGNER, SCHIEDAM
LEGNER'S produkten, Schiedam
Jenever 8,50 p. ltr.

Oude jenever .

.

'. 8,95 p. ltr.

Vieux 8,95p.ltr.
Brandewijn 8,95 p. ltr.

Citroen jenever 7,95p.ltr.

Citroen brandewijn .... 6,95 p. ltr.

Bessen jenever 6,95 p. ltr.

Kersen brandewijn .... 6,95 p. ltr.

Abrikozen brandewijn 6,95 p. ltr.

Peren brandewijn 6,95 p. ltr.

Frambozen brandewijn 6,95 p. ltr.

Bij 12 flessen de 13e GRATIS!

SHERRY
LOPEZ, MEDIUM DRY

3 flessen 10,—

ITALIAANSE VERMOUTH
BIANCO FRATELLI ROMINI

3 literflessen 10,

—

ROSS d'ANJOU
M. REMY, ST. HILAIRE

4 flessen 10,

—

BEAUJOLAIS
JEAN VILLATTE

4 flessen 10,--

BEAUJOLAIS A.C. 1966

'RICHEVEL'

PATRIARCHE, père & fils

per fles 3,95

NIEUWE SERIE

vruchtendranken

Uitstekende kwaliteit!

Van Deventer's

Aardbeien brandewijn

Abrikozen brandewijn

Bessen jenever

Citroen brandewijn

Frambozen brandewijn

Kersen brandewijn

per 1/1 liter 7,25

^^ê^^^^^^^^^ 1̂̂

De lezers van

ons blad weten

dat wonen in

Zandvoort

mede betekent:

de Zandvoortse

Courant lezen!

Profiteert van de

publiciteitswaarde

die daarin

gelegen is.

Heel 't gezin heeft

belangstelling

voor de

ZANDVOORTSE

COURANT

Administratie:

Achterweg 1

Telefoon 2135

De clichêdienst

staat mede

tot uw

beschikking

Vraagt inzage

van de

uitgebreide

kollektie

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

Telefoniste-Typiste
voor afwisselende werkzaamheden op klein modern
kantoor (Stenodiploma strekt tot aanbeveling).
Met vakantieplannen wordt rekening gehouden.

'Sunclass Bungalows' Bouw- en Expl.mij. n.v.
Bouwes Palace 5A-5/6, Zandvoort, tel. 02507-2100/3404

HOME SERVICE
Boerlagestraat 5 — Zandvoort aan Zee — Tel. 4109

NIEUW !! in een half uur klaar

PLASTIC HARMONICA DEUREN
voor HAL-KEUKEN-KAMER, enz., enz.

Geen open deur meer, in een handbeweging open.
Kleur: Teakbruin-grijsmarmer. Gratis gemonteerd

Prijs f 44,50 per stuk
Bij aankoop speciale aanbieding voor u, een ver-

chroomde KEUKENSTOEL voor ƒ 15,—. Vraag even
Bij meerdere afname S tot 10% korting!

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

KEUR-VERF

Kleuren
Paradijsweg 2

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.
Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven
te delen in voorspoed en
tegenspoed.
Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij
geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe te
komen.

Vraagt U eens onze

uitgebreide Ideuren

reportage.
U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-
tingen. Het Duits-Neder-
Iandse Bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

Modehuis JACKY
GROTE KROCHT 23 en ANEGANG 21, HAARLEM

Speciale aanbieding
voor moederdag

VESTEN, PULLOVERS EN BLOESES (vanaf ƒ 9,95)

Verder onze nieuwe dameskollektie van PULLOVERS, PAKJES

EN VESTEN. HERENJACKS vanaf ƒ 24,75.



't Enige echt-Indische Restaurant

in geheel Kennemerland DJEMPOL Noordboulevard, nabij circuit

Telefoon 2044
Nasi- en Bami-schotels v.a, ƒ 5,-

bezorgen wij ook aan huis! *

RaPtM^r

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr; CL A. GERKESTRAAT 40 xd.

ZANDVOORT TddfooaS608

100% financiering mogelijk.

C.V.-monteurs en hulpmonteurs gevraagd

Hoe is het mogelijk ?

Wij geven de eieren bijna weg

!

No. 1; 17 et. — No. 3: 15 et. — No. 5: 12 et. — No. 6: 10 et.

Bij 60 stuks 1 cent korting!

Bij 300 stuks 2 cent korting!

Dit is mogelijk door onze geweldige omzet en doordat deze eieren

DAGELIJKS uit ons eigen kippenhok worden aangevoerd.

Evenzo de buitengewone AARDAPPELEN van eigen bedrijf.

,
5 kg.: ƒ 1,20 (zonder zieke en zonder blauwe)

VERSE KIP: ƒ 4,— per kilo

GROTE KROCHT 22 — ZANDVOORT

••//

<7Hode du ^eióóa^& 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

[KELLOGG]

Kellogg Overseas Corporation

een Amerikaanse maatschappij op het gebied van ontwerpen en

constructie van chemische en petrochemische industrieën en

raffinaderijen, die op het moment een chemische fabriek bouwt
voor de N.V. Mekog te IJmuiden, zoekt voor de duur van
12 tot 14 maanden een

chauffeur/magazijnbediende
in bezit van Rijbewijs BE. Enige kennis van de Engelse taal en

eventueel ervaring met materialen voor chemische industrieën

is gewenst.

Goed salaris, 3 weken vakantie, 6% vakantietoeslag.

Schrijf naar Kellogg Overseas Corporation, Postbus 173, Beverwijk.

Of bel 02510 - 28773 en vraag naar de heer Lagrouw.

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend Installateur. FINANCIERING TOT 100%

TECHNISCHWERK"W
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

WOON- en WINKEL-
HUIZEN te koop gevr.,

zowel leeg, als voor beleg-
ging, verkopers betalen
geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9. Sant-
poort, tel. 02560-7767.

Schilders-

. bedrijf

Telefoon 263S

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond,
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

POLYETHER MATRAS, 80x190 ƒ 34,50

DIVANBED 80x190 , 34,50

BANKBED, 80x190 „ 49,75

ACRYL, DEKEN, 150x215 „ 16,90

BLOK DEKEN, 150x220 17,90

ANTI-SLIP KLEEDJE, 50x80 „ 10,90

CHENILLE SPREI, 1 persoons „ 19,90

POLYETHER KUSSEN , 5,25

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Teler, 20 85

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-
rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 15079.

Bel 5697
voor al uw onderhoud- en
reparatiewerk.

E. v.d. BERG
Burgem. Beeckmanstr. 38

In een handomdraai
legt u zelf zo'n prachtig,
warmkleurig tapijt

met Dessoforto tapijttegels
Het is zo makkelijk. Het wordt zo mooi. De tegels zijn

zelfklevend, zelfs op beton, makkelijk schoon te ma-
ken en slijtvast.

U kiest uit liefst 10 kleuren waarmee u prachtig kunt

combineren en variëren. De prijs? Slechts f 5.30 per
tegel van 50x50 cm [f 21 .20 per

m

2
]. CiCSSSO

verfcr/'/gbaar bij: .—•*"

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15 — Telefoon 3346

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over-
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 10117.

VOOR PIANO'S

Van Kessel

Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem. Tel. 21036.

TAPIJT-
TEGELS

Wij gaan door met 15%
korting op tapijttegels, an-
dere vloerbedekkingen, ma-
trassen, bedden, gordijnen,
enz., enz.

Vinkenstraat 30, tel. 5383.

MED. GEDIPL. PEDICURE
en

ALGEHELE VOETVERZORGING
Mevrouw

L.Visser-Snellens
Tel. afspraken nr. 5433 - Fazantenstraat 10.

HOUT — BOARD — TRIPLEX
Alles voor de doe-het-zelver.

W. JANSEN
Kamerlingh Onnesstraat 21.
Privé: De Genestetstraat 7.

Alles leverbaar, van hout tot betonschuttingen.

Aantrekkelijke prijzen!
Alleen zaterdags geopend van 9-5 uur.

^oróetterie.

.ciióon cjance

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Meubilaire veiling

op dinsdag 13 mei
's morgens 10 uur in het Veilinggebouw
De Witte Zwaan, Dorpsplein 2 t.o. van
deurwaarder Haaster te Haarlem, w.o.:

slaapkamer am., huiskamers, losse kasten,
bankstel, stoelen, tafels, gordijnen, koper
en tinnen voorwerpen, stapelbedden, di-

vanbedden, matrassen, mahonie kasten,
vloerkleden, parasols, wasmachines, 2 pia-

no's, droogtrommel, t.v. toestel,' serviezen,
glaswerk, ± 30 restauranttafels, 12 Wind-
sor fauteuils, modern winkelinventaris, be-
staande uit: toonbank, vitrines en vele
andere goederen, wat verder is te bezich-
tigen op maandag 12 mei van 10-8 uur.
Inlichtingen telefoon 2164

Veiling-direktie,

Fa. WATERDRINKER

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

nette dame
voor werkzaamheden in een bouwvakkan-
tine, gelegen te Zandvoort.. Leeftijd 25-50
jaar. Schriftelijk of telefonisch aanm. bij:

n.v. Bedrijfskantines Zwanenburg
Dennenlaan 42, Zwanenburg.
Tel. (02907) 5227, na 17.30 uur tel. (020) 68136

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

* AANLEG

* OMBOUW
* ONDERHOUD

2f REPARATIE

it CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

>f OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

Slagerij

BURGER
HALTESTRAAT 3

500 gr. Haasfilet 5,15

500 gr. Varkensfrikando 4,88

500 gr. Rosbief 4,88

500 gr. Lamsbout 3,50

500 gr. Hamlappen 3,98

500 gr. Fijne riblappen 3,79

500 gr. Bieflappen 3,98
500 gr. Kalfslappen 4,75

MALSE
BIEFSTUK
100 gram

1,20
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Redaktie en

administratie:

Achterweg 1

Telefoon 2135.

Postbus 23

Advertentieprijs:

15 et per mm-hoogte

ZANDYODRTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar
Per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,

—

Losse exemplaren 20 cent

LEDENBIJEENKOMST PvdA

De plaatselijke afdeling van de Partij van

de Arbeid belegt op dinsdag 13 mei a.s.

een ledenbijeenkomst in het Gemeen-

schapshuis.

een

EHBO-vertrek, waarvan de inrichting

werd geschonken door de Lions Club

Zandvoort, een vertrek voor de berging

van materialen, een kleine keuken en een

douche. Het overdekte balkon aan de

strandzijde bestaat vrijwel
.
geheel uit

glas en biedt de bezetting van de post een

ruim uitzicht op de kust.

Na de rondgang door de post bood het be-

stuur van de reddingsbrigade de aanwezi-

gen een kopje koffie aan in een nabijge-

legen strandpaviljoen, met als speciale

attraktie een korte demonstratie door

twee ZRB-vletten voor de kust.

Gloednieuwe ruimte voor ZRB
reddingspost 'Piet Oud' overgedragen aan kustbrigade

In de annalen van de Zandvoortse Reddingsbrigade zal zaterdag 10 mei

1969 als een bijzondere dag worden geboekstaafd. Op deze dag kreeg de

brigade de beschikking over een gloednieuwe reddings- en observatie'

post aan het noorderstrand, welke evenals de vorige post de naam draagt

van 'Piet Oud'. Voor dat het gebouw zaterdag door de ZRB-vrijwilligers

werd 'bezet' vond in de morgenuren de overdracht door het gemeente-

' bestuur aan de brigade plaats. De gebeurtenis werd door een groot aan-

tal personen, w.o. de leden van het dagelijks bestuur van de gemeente

en afgevaardigden van verscheidene verenigingen en organisaties in- en

buiten Zandvoort, bijgewoond.

De voorzitter van de reddingsbrigade, de De overdracht werd besloten met een

heer J. G. Bisenberger, toonde zich bij- bezichtiging van de nieuwe ZRB-post. Het

zonder ingenomen met de grote belang-
[
onderkomen telt twee kleedkamers

stelling voor de overdracht en ingebruik-

neming van de nieuwe post. Hij stelde het

zeer op prijs dat de nabestaanden van

Piet Oud naar de badplaats waren geko-

men om de opening bij te wonen. De heer

Bisenberger ' gaf hierna een overzicht van

de totstandkoming van het nieuwe onder-

komen van de brigade.

De vorige p'ost, die een jaar na de af-

loop van' de tweede wereldoorlog was ge-

bouwd, had in de afgelopen 23 x
jaar sterk

te lijden gehad onder de tand des tijds.

Ook een grondige restauratie had het ge-

bouw niet meer van de ondergang kunnen

redden en vorig jaar werd besloten de

post te slopen en door een nieuwe te ver-

vangen. Voor de nieuwbouw stelde de ge-

meenteraad op voordracht van het colle-

ge van b. en w. een krediet van 40.000

gulden beschikbaar en voor dit bedrag

verrees in de afgelopen maanden een

fraai en modern ingerichte reddingspost.

De brigade, zei de heer Bisenberger, is

bijzonder ingenomen met hetgeen hier tot

stand is gebracht. Zijn waardering voor

de financiële medewerking van het' ge-

meentebestuur drukte hij als volgt uit:

'Het is een bestuur waarop men posten

kan bouwen'.

Burgemeester A. Nawijn, die namens de

gemeente Zandvoort het gebouw aan de

ZRB overdroeg, memoreerde de belang-

rijkste feiten uit het verleden van de oude

post. Het nieuwe gebouw noemde spreker,

'één van de meest moderne posten langs

de vaderlandse kust'. De heer Nawijn

koesterde grote bewondering voor het

werk van de Zandvoortse Reddingsbriga-

de, waarvan de leden evenals het perso-

neel van de brandweer, reddingsmaat-

schappij, Rode Kruis en reservepolitie hun

aktiviteiten op vrijwillige basis verrichten.

Het was voor spreker daarom een groot

genoegen de post aan de reddingsbrigade

over te dragen. 'De post die de naam
draagt van een lid, die zijn vrijwillig op

zich genomen taak tot in.de oorlogsjaren

met grote toewijding heeft vervuld'. Na
zijn toespraak overhandigde de heer Na-

wijn aan de voorzitter van de brigade een

met geel-blauwe linten versierde sleutel,

die paste op het slot van de toegangsdeur

van de post. De voorzitter aanvaardde de

sleutel met de belofte 'de post als een

goed huisvader te zullen beheren' en over-

handigde daarna aan de burgemeester een

reddingsklos als aandenken aan de over-

dracht.

Vervolgens spraken mej. T. Bruijninkx uit

Rotterdam, namens, het bestuur van de

Kon. Ned. Bond tot het redden van dren-

kelingen, de heer J. Oud (zoon van Piet

Oud) uit Wormer, de heer Tollenaar, ver-

tegenwoordiger van de Bloemendaalse col-

lega's van de ZRB, de heer G. F. G. van

Elteren, namens de watersportvereniging

'Zandvoort', de afgevaardigde van de

strandpachtersvereniging de heer J. Paap

en de heer H. B. A. Mulder, vertegen-

woordiger van de plaatselijke afdeling

van het Rode Kruis. Zij lieten het niet bij

vriendelijke en waarderende woorden aan

het adres van de brigade en overhandig-

den een aantal fraaie en praktische ge-

schenken, o.a. een klok en een verrekij-

ker.

De ere-voorzitter van de reddingsbriga-

de, de heer P. v.d. Mije, sprak een slot-

woord, waarin hij op sympathieke wijze

de persoonlijkheid van de man belichtte

naar wie de post is genoemd. 'Een goed

en- sociaal denkend en voelend mens', zei

spreker.

'Piet Oud', een fraaie en goed geoutilleerde post aan het noorderstrand Foto: Rob Langereis

Veel liedjes van Annie M.G.Schmidt

op repertoir van Zandvoorts Ghr. Kinderkoor

Toen ons het verzoek bereikte de jaarlijkse uitvoering van het Zand-

voorts Christelijk Kinderkoor op vrijdag 9 mei in het kerkgebouw

van de gereformeerde, kerk bij te wonen, hielden wij ons hart

vast. Op deze datum was namelijk de grote landelijke aktie, onder

auspiciën van de Bisschop Bekkers Stichting voor het gehandicapte kind

georganiseerd. Het zou dus voor de hand liggen dat de belangstelling

voor deze zanguitvoering in ongunstige zin zou worden beïnvloed, mede

door de marathon-televisie-uitzending, die met genoemde aktie gepaard

ging.

Tot veler verrassing en waarschijnlijk

niet het minst van he,t organiserend team
van het Kinderkoor, bleek een redelijk

flink aantal Zandvoortse ingezetenen
best bereid enkele uurtjes van het t.v.-

programma te willen opofferen aan de
feestelijke uitvoering. De kerk was we-
liswaar niet — zoals dat wordt genoemd
— tot de nok gevuld, maar het scheelde

toch niet veel! Wij maken ons sterk dat
velen op die avond na half elf hun hart
nog hebben opgehaald aan de gebeurte-

nissen in Carré.
In zijn korte openingswoord bracht de

ere-voorzitter, de heer P. K. v.d. Houten,
hulde aan de leerkrachten van het chiste-

lijk onderwijs die steeds 'voor nieuwe
aanvoer' van het koor zorgen en zodoende
de zaak draaiende en zingende houden.

Het ongeveer 50 jongens en meisjes

tellende jeugdkoor wikkelde een indruk-

wekkend repertoire af, meest leuke, vlot-

te, goed in het gehoor liggende liedjes.

Naarmate de avond vorderde kwamen
de enthousiaste kinderen er steeds beter

in en gingen zij vrijer en ongedwongener
zingen. Voor een goed deel was dit toe te

schrijven aan de bezielende leiding

van de dirigent, de heer Pieter de Jong,
die werkelijk alles uit de kinderen 'pers-

ste'(!) wat er in zat. De assistentie aan
de vleugel, door de heer Teke Bijlsma,

was van een prettig welluidend gehalte.

Van de 15 door de jongens en meisjes
gezongen liederen, veelal" op teksten van
Annie M. G. Schmidt, willen wij noemen
het vrolijke walsje 'Hoor het orgel speelt,

dat is 't begin, tschieng boem!', 'De echo',

waarbij een vijftal meisjes zich achter in

de kerk opstelde, om te laten horen hoe
bedriegelijk echo's vaak kunnen zijn! Dan
het leuke spotliedje op het toerisme in

Italië, 'Wie gaat er met me mee naar Mi-

lano?' en het slotlied — dat op nadrukke-
lijk verzoek van het publiek gebisseerd

werd — 'Alle Portugezen lezen 's ochtends

in hun ochtendkrant'.

Eén opmerking willen wij maken. Leert
de heer Pieter de Jong de kinderen geen
meer-stemmige liedjes? Hoe plezierig de-

ze uitvoering ook was, het klonk op den
duur allemaal wat eenvormig en met
enkele meerstemmige liedjes had men
wat meer variatie bereikt.

Als gaste trad op mevrouw Cobi
Schreijer, bekend van het radio-program-

ma 'Wie waagt, die zingt', met oude en
nieuwe volksliederen. Wij konden ons niet

onttrekken aan de Indruk dat zij ' in de
aanvang van haar optreden enige moeite
had met de toonvastheid.. En ook was de
harmonie tussen zangstem en gitaar niet

geheel vlekkeloos.

In haar derde liedje 'Die Winter ist ver-

ghangen' was zij echter dermate op dreef

gekomen, dat zij het aanwezige publiek

grif mee kreeg!

Haar optreden kenmerkte zich door een
hartveroverende charme en beurtelings

bracht zij zowel haar gehoor in de zaal

als de kinderen van het koor tot geest-

driftig meezingen. Mooi was het 'minne-
lied' van Gerbrand Beredero, waarschijn-
lijk opgedragen aan Maria Tesselschade.
En 'Het meiske aan het vensterke', waar-
mee zij haar zangvoordracht besloot, ont-

hulde in een melodieuze opsomming van
ambachten, dat het meiske in kwestie ma-
ling had aan de handwerkslieden, maar
met een matroos lief en leed voor het le-

ven wilde delen!
Na de pauze, waarin' naar het ons voor-

kwam een suksesvolle verloting plaats

vond, werd een jongen, die al vijf jaar
lid van het koor is, onderscheiden met de
gebruikelijke medaille in de Zandvoortse
kleuren! Het was Eric Haverkate, die

overdonderd door zijn onderscheiding, de
bloemen, die hij er bij kreeg, achter de
kansel liet verdwijnen!
De heer v.d. Houten sprak na de uit-

voering van het laatste liedje over de Por-
tugezen en hun ochtendblad, woorden van
warme dank aan het adres van allen, die

op enigerlei wijze hadden meegewerkt om
deze avond te doen slagen.

Met het gemeenschappelijk zingen van
'Lof zij den Heer' werd de avond besloten.

H.W.

ACHT TON
VOOR NATUURBEHOUD
In 1968 heeft het Wereld Natuur Fonds

(Nederland) de Nederlandse afdeling van

het World Wildlife Fund, ruim ƒ 794.500

ter beschikking gesteld van het nationale

en internationale natuurbehoud. Dit is het

grootste bedrag, dat het in 1963 gestichte

fonds tot dusverre in één jaar bijeen heeft

gebracht.

De opbrengst van de aktie voor het be-

houd van de Marismas de Hinojos, onmis-

baar gebied voor de Nederlandse trekvo-

gels in z.-w.-Spanje, vormde met ƒ 500.000

het belangrijkste deel van het bovenge-

noemde bedrag. Daarnaast werden onder

meer projecten in Israël — het zenden

van een kudde onagers — in Indonesië —
een patrouilleboot voor het Udlung Kulon-

reservaat ter bewaking van de laatste Ja-

vaanse neushoorns — in Madagascar —
een landrover voor de nationale parken en

reservaten — gesteund, terwijl ook aan
twee Europese WWF-projecten voor het

behoud van de roofvogels aanzienlijk ma-
terieel en financieel werd bijgedragen.

In Nederland werden internationaal be-

langrijke trekvogelreservaten van de Ver-

eniging tot Behoud van Natuurmonumen-
ten, Het Zeeuwse Landschap en het Frys-

ke Gea geholpen in de kosten van beheer

en bewaking.

BIJ WONINGTOEWIJZING
VOELEN B. EN W. ZICH
GEDWARSBOOMD DOOR
HUISEIGENAREN
'De enige oplossing voor de woningzoeken-

den, die in de zgn. 'vrije sector' een wo-

ning huren die hun financiële middelen te

boven gaan en dan een beroep doen op de'

Algemene Bijstandswet voor het verkrij-

gen van huurcompensatie, is dat de be-

trokkenen zo spoedig mogelijk een wo-

ning met een voor hen betaalbare huur
krijgen aangeboden', schrijven b. en w.

aan het raadslid J. Attema (vvd), die te-

genover het gemeentebestuur zijn be-

zorgdheid had geuit over de financiële ge-

volgen voor de gemeente door het verle-

nen van huurcompensatie via de bijstands-

wet.

Het college deelt verder nog mee dat

zijn pogingen om een passende oplossing

gedwarsboomd door huiseigenaren, die de
voor minder draagkrachtige woningzoe-

kenden tot stand te brengen, vaak worden
voorkeur blijven geven aan eigen kandi-

daten, ondanks de op sterke argumenten
gebaseerde voorstellen van de gemeente

m.b.t. de toewijzing van leeggekomen
huurwoningen.

TWEE ZANDV.M.
AFDELINGSKAMPIOENEN
ONTMOETEN ELKAAR
OP HEMELVAARTSDAG
Op donderdag 15 mei a.s. — Hemelvaarts-
dag — vindt op het hoofdveld van ZSV
Zandvoortmeeuwen aan de Vondellaan

een ontmoeting plaats tussen het 7e en 9e
elftal van de vereniging. Beide teams be-

haalden dit seizoen in hun afdeling het

kampioenschap. Het zevende elftal, be-

staande uit spelers die in de jaren '50

schitterden in ZVM-elftallen, is als volgt

opgesteld: In het doel J. J. Zimmerman;
achter, H. de Jong, C. Schuiten en A.
Schaap; midden, J. van Soolingen, G.

Oosterbaan, P. Koopman en J. Keesman;
voor, K. C. Drayer, G. Kerkman en P.

Keur.

Het 9e elftal, bestaande uit leden van
de sociëteit 'Duysterghast', treedt in de

volgende opstelling in het veld: doel, E.

H. C. Jongsma; achter, R. Grosze Nipper,

K. Hendriks en W. Kok; midden, H. Gon-
grijp, J. Kemper, A. Lammers en L. van
Duivenvoorden; voor, L. Grosze Nipper,

P. Keiler en A. Koomen.
Tijdens de wedstrijdpauze zal de boeren-

kapel muzikale medewerking verlenen.

De ontmoeting tussen beide teams zal

worden geleid door de wedstrijdsecretaris

van Zandvoortmeeuwen, de heer R. J.

Sluyter. Men verwacht voor deze interes-

sante ontmoeting grote belangstelling van
voetbalminnend Zandvoort.

L.O. SCHOLIEREN
DEDEN VERKEERSEXAMEN
Ruim 200 leerlingen van Zandvoortse l.o.

scholen hebben vorige week deelgenomen
aan het praktisch gedeelte van het ver-

keersexamen 196'9. Voor de praktijktest
had de politie van de badplaats een tame-
lijk zwaar parcours uitgezet, compleet
met verkeerslichten, die door de Haarlem-
se collega's in bruikleen waren gegeven.
Op diverse punten langs de route werden
de verrichten van de deelnemers (sters)

door de politie gecontroleerd en kinderen
die van het parcours afweken weer op het
juiste spoor gezet. Na afloop van het
praktijkexamen ontving ieder kind een
frisdrank, beschikbaar gesteld door een
in Zandvoort gevestigd frisdrankendepot.
Van de 247 deelnemers aan het ver-

keersexamen werden na het afleggen van
het theoretisch gedeelte vijf- en na het
praktijkexamen negen scholieren afgewe-
zen. Twaalf leerlingen slaagden foutloos
voor het theoretisch en praktisch gedeel-

te van de verkeersproef. Alle kinderen die

aan de examens hebben deelgenomen krij-

gen binnenkort een ontspanningsmiddag'
aangeboden.

PTT KANTOOR OPEN
OP ZATERDAGEN
IN HOOGSEIZOEN
De direktie van het PTT- kantoor aan de

Louis Davidsstraat deelt mede, dat het

postkantoor in de zomermaanden van 1

juni t.m. 30 augustus op de zaterdagen

van half negen tot half twaalf in de mor-

gen geopend zal zijn.

BRANDJE
DOOR BURGERS GEBLUST
Bij een brandje dat vrijdagmiddag om-

streeks twee uur uitbrak in de duindoorns

ten noorden van het station ging circa 25

m2 duinbegroeiing verloren. Het vuur

werd door mensen uit de omgeving ge-

blust. De brandweer, die kort na de alar-

mering arriveerde, behoefde niet in te

grijpen.

OEFENTOCHT
REDDINGBOOT KNZHRM
Op vrijdag 23 mei a.s. vaart de in Zand-
voort gestationeerde reddingboot van de
KNZHRM uit voor het houden van de re-

glementair voorgeschreven driemaande-
lijkse oefentocht.

Tennisclub „ZANDVOORT"
Uitslagen competitiewedstrijden
Zondag 11 mei:
NWTL 1—Zandvoort 1 6—2
Zandvoort 2—Badhoevedorp 1 ' 6—

2

Dash 5—Zandvoort 3 7—

1

Zandvoort 4—Uitgeest 1 2—

6

Zandvoort 5—Slotervaart 6 5—

3

(Zandvoort 5 kampioen)
Jeugdcompetitie:

,

Maccabi—Zandvoort afg.

Uitslagen herencompetitie
Zaterdag 10 mei:
Zandvoort 1—ABC 2

Zandvoort 2—Velsen 2

ABC 3—Zandvoort 3
Gemengde competitie:
Bennebroek 1—Zandvoort

4—0
4—0
0—4

afg.

<L

l

In verband met een bijeenkomst van personeel en leiding van de

Zandvoortse Courant zullen kantoor en drukkerij morgenmiddag

NA VIER UUR GESLOTEN zijn.

H^N^Htttf"1^^11 i^^a^^M^^N^"^



Nederland een witte vlek
- , I l[|l!ltl

op de kaart der tuberculose!' :>

..' '
f' il! •:'!

De afgelopen tien jaar is in Nederland tuberculose in toenemende mate
naar de oudere bevolkingsgroep verschoven. In tegenstelling tot de Ne-
derlanders van middelbare leeftijd kan men bij de jongeren, die door

de effectieve bestrijding en behandelinj^yan tuberculose?,— Vooral na
de tweede wereldoorlog — een frïvnder besmet verleden hebhën^daif de

ouderen, volstaan met een individuele begeleiding. Dit zegt dr. J. Meijer,

direkteur van de Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot be-

strijding der tuberculose, die in deze waarnemingen een gegronde aan-

wijzing ziet dat tuberculose uit de bevolking groeit.

Binnen afzienbare tijd zal tuberculose

geen volksziekte meer zijn. Dr. Meijer

vermoedt dat in liet midden van de jaren

zeventig: - - aannemend dat do Jaarlijkse

trunddaling van negen procent doorzet ••*-.

dit punt zal zijn bereikt. De wereldge-

zondheidsorganisatie spreekt niet meer
van een volksziekte indien één procent of

minder Van de kinderen die de lagere

school verlaten, besmet zijn. In Nederland
blijkt jaarlijks nog' 1,8 procent van de

twaalfjarigen aan tuberculose te lijden.

Vorig jaar werd in totaal bij circa 3.000

Nederlanders tuberculose geconstateerd.

In vergelijking met andere landen — uit-

gezonderd o.a. Zwitserland en Denemar-
ken — is Nederland een witte vlek op de.

kaart van de tuberculose.

De epidemologie van deze zielcte i§, sterk

veranderd, de tegenwoordige oudere leef-

tijdsgroep is nog 'opgegroeid in een tijd

waarin besmetting — ook al leidde dit

niet direkt tot het uitbreken, jvan de ziekte

— zeer vaak voorkwam. De' jongeren ko-

men thans bij uitzondering • in aanraking
met een niet-geregistreerde tuoërcuiosê-

patiënt. Overigens geldt voor alle leef-

tijdsgroepen dat ' men even vatbaar blijft

voor een besmetting.

Na de tweede wereldoorlog is het dode-

lijk karakter van deze ziekte tot vrijwel

nul gereduceerd. Wanneer thans nog pa-

tiënten overlijden is dit doorgaans te wij-

ten aan complicaties. Ondanks het feit

dat tuberculose berucht is. door liet op-

nieuw uitbreken van de ziekte (het reci-

dief), staat een patiënt die goed behandeld
is tegenwoordig zeer sterk.

De absolute daling van het 'aantal pa-

tiënten is aanleiding geweest tot het slui-

ten van enkele Nederlandse sanatoria. Op
het ogenblik wordt veertig' a vijftig -pro-

cent van de patiënten „thuis verpleegd. .

Dr. Meijer is van mening 'dat dit in veel

gevallen de voorkeur verdient boven oa-

nemen in ëen sanatorium. Wanneer; d.e/pai-

tiënt zich strikt houdt aan de therapie —
afhankelijk van het stadium van de ziek-

te 18 a 24 maanden medicijnen gebruiken
— kan men thuis volledig genezen. In be-

paalde sociale of medische omstandighe-
den blijft een verpleging in een" inrichting

noodzakelijk.

De bestrijding varr tuberculose richt
" zich ' op -voorkoming, ' vroege 'ontdekking
en een zo adequaat mogelijke behandeling.

Deze vroege ontdekking is moeilijker dan
men meent, aldus dr. Meijer. Vaak" gaat"

een positieve tuberculine reaktie gepaard
met een 'schone' foto. Dit is

v
bij 'vier 'mil-

joen Nederlanders het geval. In deze'

groep kan de ziekte onverwacht- optreden,

zelfs al heeft de besmetting jaren geleden

plaats gehad. Ondanks de -betere béstrij-

dings- en opsporingstechnieken ^"Kan het

voorkomen dat in een gemeenschap een

explosie optreedt van tuberculose, (.zoals

onlangs in Elspeet). Dit zijn in feite rand»

storingen, veroorzaakt door het kontakt

tussen besmette ouderen en jongeren. Het
blijven echter incidenten waarvan de bron

en eventuele verspreide besmettingen kun-

nen worden opgespoord. Wanneer in 'do

toekomst het landelijk cijfer een laagte-

punt zal hebben bereikt, zullen deze inci-

dentele uitbarstingen dit cijfer natuurlijk

sterk beïnvloeden. Dr. Meijer " verwacht
dan ook dat in de .toekomst, hot -jaaijjjks

aantal nieuw-geregistreerde patiënten tin

Nederland zal gaan schommelen.

Er is geen aanleiding om te veronder-

stellen dat de buitenlandse arbeiders een

bedreiging vormen voor de uitbreiding

van de tuberculose. Zij krijgen alleen een

verblijfsvergunning indien -
zij zijn doorge-

licht. In de tien jaar dat zij thans in Ne-

derland' wonen hebben zij nog nooit een

explosie van tuberculosegevallen veroor-

zaakt! •
'

'

Nog in deze eeuw moet de tuberculose

in Nederland definitief zijn verdwenen.
Thans heeft rae'n nog 'de beschikking over
de mankracht, de medische kennis en de

financiën. De" jonge "medische generatie

heeft echter weinig belangstelling meer
voor deze ziekte. Daarom dient de huidige

artsengéneratfe'rhet probleem deflnitief-'op

te lossen, aldus dr. Meijer.

Kruiswoordpuzzel
PUZZEL NO. 81



Art. 57

Vlot melsjes-sling-

backschoentje. , In

blauw of beige.',Maat
28-31 < .10:95
32-36 17,95 ,

IV'

Art. 40

Sportief voetbedsan
daaltje voor meis-
jes, in boomsohors-
suede of in rood en
blauw/wit combina-
tie. Maat 24-27 Q 95
28-31 10.95

ö "

ZOMERSE,-

LUCHTIGE SCHOENTJES

VOOR MOEDER EN DOCHTER.

Art. 501

Chique sandalet met
slanke 6 cm. hak. In
beige, rood, blauw,
zwart of zilver leer.

Ook inzwartofbelgë
lak, 14^5

Art. 001

Vlotte damessneaker
van canvas. Vrolijk

streepdessin.

4.95

U vindt ze bij:fltUu
Alt 08
Marine-blauwe san-
dalet met aparte
bandverdeling.

17.95

Art. 93

Zomerse' slingback-
pump. In beige, wit
of marineblauw en in

de combinaties wit

met blauwe biezen
of marineblauw met
rood. 47 9S

11.'

Art. 16

Luchtige bruine san-
dalet metverlopende
beige bandjes. Beige
biokhak. Origineel

Italiaanse importl

17.95

4500 filialen over de hele wereld.

Speciale panties te dragen bij slingback

pumps O 95

O 50
Velours kindersokjes v.a. £.

15Q
.

Art. 67

Slingbackpump van
gevlochten beige
leer. 21 80

Art.9B
Chique slingback-

' pump met vlechtver-

siering. In beige,

cagnac of blauw.

19.95

Art.7S

Beige slingback-
pump met open neus.

6 cm. hak. £2 90

Een goede raad
Laat VANAVOND (of MORGEN-
AVOND) uw televisietoestel met
rust en kom naar verenigingsge-
bouw 'De Krocht'.

'Op Hoop van Zegen' voert -op do
komische thriller

Gesprek met Londen
Lachen! neen: Schateren!!

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE - MASSAGE
Alleen volgens afspraak

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort telefoon (02507) 3377

Kamerbreed-
tapijt

meubelstotiering

't Interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

ATHLETIEK
O.S.S. start 14 mei a.s. op het Duin-
tjesveld de

ATHLETIEKCURSUS
Jeugd van 6.30-8.00 uur
Ouderen van 8.00-9.30 uur.

HOME SERVICE
Boerlagestraat 5 — Zandvoort aan Zee — Tel. 4109

NIEUW !! >n een half uur klaar

PL2LSTIC HARMONICA DEUREN
voor HAL-KEUKEN-KAMER, enz., enz.
Geen open deur meer, in een handbeweging open.
Kleur: Teakbruin-grijsmarmer. Gratis gemonteerd

Prijs f 44,50 per stuk
Bij aankoop speciale aanbieding voor u, een ver-
chroomde KEUKENSTOEL voor ƒ 15,—. Vraag even
monster op zicht.

Bij meerdere afname 5 tot 10% korting!

Winkeliers,

maakt reklame

door middel

van de

Zandvoortse

Courant

Want:
wie niet

adverteert

wordt
vergeten!

Achterweg 1

Telefoon ZISS

IJssalon Giraudi
Kerkstraat - Zandvoort,

vraagt:

nette jongens
en

nette meisjes
voor het gehele seizoen. Tel. 4337.

Te koop
centrum dorp.

3-GARAGES
m. binnenplaats. Oppervl.:
132 m2. Koopsom: ƒ21.000
Inl. : Mak. S. Attema &i Zn.
Hogeweg 64-66, tel. 2715.

WEGGELOPEN: witte ka-
ter. Gaarne ter. te bez.
A. Koper, Koningstr. 11,
telefoon 3258.

JONGEDAME gevr., 16-20
jr. in klein restaurant. Wie
is geïnteresseerd? Goede
salariëring, 5-daagse werk-
week. Te bevr.: Haltestr.

75, Zandvoort.

Te koop: VOLKSWAGEN
'61. Paap, Gasthuisstr. 9,

telefoon 5655.

Te koop: FORD ANGLIA,
eind '64, km.stand: 41.000,
kleur: wit, prijs ƒ 1500,-.

Telefoon 2561.

Gevr.: JONGEMAN, plm.
22 jr. in fotozaak, als ver-
koper-fotograaf. Enige er-

varing gewenst. Tel. 2510.

Visrestaurant
DUIVENVOORDEN

vraagt v. direkte indienst-
treding JONGEN of
MEISJE.

Te huur: GARAGE, 10x5
mtr. Ook geschikt voor op-
slag. Telefoon 3434.

SERVEERSTER gevr.
Strandpaviljoen 6.

TE KOOP: 2 persoons
WENTELBED m. .3 delig
matras, ƒ 25,-. P. Paap,
Kostverlorenstraat 58, na
half vijf.

CASH & CARRY CONTANT BETALEN EN MEENEMEN CASH & CARRY
'LUREX' damespullovers, ronde
hals, mouwloos in zalm, naturel en
bleu '

Prachtige BADDOEKEN, royale

maat, streepdessins, in moderne
kleuren

20

'KERKO' dames blouses, no-iron, stevige

kwaliteit. Overhemd model met lange mouw.

Kleuren rosé en bleu. Normale prijs: I4«^°

Cash & Carry prijs: 4«

Korte meisjes spijkerbroeken in rood-denim

leeftijd 10-12 jaar 3«

lUW SPECIAALZAAK

VOOR

TEXTIEL EN

"BEL-O-FAST witte OVERHEM-
DEN voor de moderne man, zelf-

strijkend, pracht boordmodel 44 98

COUPONS GORDIJNSTOFFEN
VOOR SPOTPRIJZEN!

SLOPEN in een prima kwaliteit graslinnen 0% 48
hotelsluiting

^^

"

HALF LINNEN THEEDOEKEN. 4 48
Diverse ruiten en streepdessins

"

[WONINGTEXTIEL

e etage Grote Houtstraat 83 87
GEDEMPTE OUDE GRACHT 86 (onder één dak) 10%

KORTING BIJ AANKOPEN BOVEN DE 250 GULDEN

TOT 250 GULDEN EEN KORTING VAN
^A Cheques en direct uitgeschreven girokaarten worden als contante betaling

geaccepteerd - Goederen kunnen niet geruild worden
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handige
draaidop

op héééle

literfles

FantaOrange
nuhosthet
topmerk
Fanta
nogmaar
79etper
heleliter

Uruiktt (eenheieliter lang!)...

Uproeft't (een heleliterlang!)...

datisbereidmet
zunfrejusdbrange

VRUCHTENLIMONADE

«B-M-Ofo-



.•'t;

69e jaargang no. 38 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht In 1900

•"v
I

),

M VRIJDAG 16 MEI 1969

ZANDVOORTSE COURANT
Redaktie en adm.: Achterweg 1
Advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;
per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

Losse exemplaren 20 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Postbus 23, telefoon 2135.

voor ZANPVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Thriller met veel kolder
door 'Op Hoop van Zegen' vlot over het voetlicht gebracht

'Een snuifje arsenicum, een geurtje spanning, een paplepel onderwereld

en dit alles overgoten met een liter kolder'.

Aldus een tekst op het programma van de Zandvoortse toneelvereni-

ging 'Op Hoop van Zegen', die dinsdag en woensdag j.1. een uitvoering

gaf van de komische thriller 'Gesprek met Londen', van de hand van

Wim Bischot. *

Vier bedrijven lang van de ene sensatie
in de andere vallend, een zenuwenvreten-
de spanning en daarbij kolderieke tek-
sten, dat vergt wel wat van het incasseer-
vermogen van de gemiddelde toneellief-

hebber. Komt er nog bij dat het verhaal
praktisch niet te volgen was, doordat de
,verschillende handelingen niet altijd in lo-

gisch verband tot elkaar stonden, daar
de auteur zich kennelijk beijvert had zijn
publiek 'gemoedelijk te laten griezelen',

waarbij het verloop van de geschiedenis
maar bijzaak was!
De titel dekte de inhoud, van het spel

niet geheel en al of eigenlijk helemaal
niet, want van het 'gesprek met Londen'
kwam, niets terecht. Wel gingen er ontel-

bare malen belletjes, soms van de huis-

deur, soms van de telefoon, maar tot een
zinnig gesprek kwam het echt niet. Hin-
derde niet, de toeschouwers hebben zich
evengoed enorm vermaakt. Voor een be-
langrijk deel toe te schrijven aan de spel-

kwaliteiten van de tien dames en heren
van 'Op Hoop van Zegen', voor wie op
genoemde avonden niets te dol was!

In een vakkundig door de heer Wim
Sluijs opgezet decor, waarbij hij gebruik
had gemaakt van weliswaar oud mate-
riaal, maar dit zodanig opstelde, dat een
smaakvol geheel was ontstaan, voltrok
zich een krankzinnige geschiedenis, aan
welker navertelling wij ons niet zullen
wagen!
Het moet. u, naar wij hopen, voldoende

zijn als wij u het volgende vertellen. Als
u de gang van het verhaal dan 'door'

hebt, bent u kriap!
Twee schattige dametjes, de gezusters

Bettina en Gretty, zijn de onvolprezen
verzorgsters, hospita's zo men wil, van
een oud heertje, mr. Elias Bender.
Op een gegeven avond onder hevig

noodweer moeten de dames helaas uit om
de plaatselijke dominee te bezoeken, naar
zij zeggen, In werkelijkheid zijn zij er óp
uit een 'kraak te zetten', want — dit

wordt duidelijk verderop in het verhaal —
de dames lijden aan een criminele vorm
van schizofrenie. Behalve ontroerend zor-

gende geesten, zijn zij niet vies van an-
dermans eigendommen achterover te druk-
ken en — als het in hun kraam te pas
komt — mensen, die hen hierbij in de
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weg staan of voor de voeten lopen, uit de
weg te ruimen. Meestal wenden zij voor
dit doel vergiftigde wijn aan. (De kris-

tallen flacon mét rode strik bevat het on-
heilzame vocht dat een eeuwige slaap ga-
randeert). Enfin, mr. Elias Bender met
z'n keurig gebloemde vest wordt alleen
gelaten en de man is hierdoor wat van
streek, want het onweer woedt nog steeds,

wat een beetje lugubere sfeer oproept.
Mijnheer Bender schijnt tevens een to-

neelstuk geschreven te hebben, waarin hij

dé meesterlijke bankroof beschrijft. In de
eenzaamheid van het grote huis plus de
felle bliksemschichten en ratelende don-
derslagen, wordt hij min of meer de dupe
van z'n eigen pennevrucht. Zijn ellende
wordt vergroot door de komst van een
brigadier van politie, die hem komt waar-
schuwen voor een tweetal boeven, dat de
omgeving onveilig maakt. Hij is weldra
aan de diepste vertwijfeling ten prooi als

even later, na het vertrek van de politie-

man, de boeven het huis binnen komen en
hem dwingen het produkt van een door
hen bedreven bankroof in een koffer van
het station te halen. Elias Bender meters-
diep .in de put, mede door het feit dat de
brigadier hem verteld heeft dat de politie

een anoniem telefoontje kreeg waarin
medegedeeld werd dat een der dames zou
worden vermoord.
Van dat ogenblik af breekt de hel los.-

De boeven terroriseren het huis, waarbij
ze en" passant de buurvrouw van Elias
Bender • in het keukenkastje frommelen,
een ander lieftallig wezentje, Kitty ge-
naamd, in een oude boekenki'st opvouwen
en zich te goed doen aan de wijn, die rij-

kelijk vloeit. Uiteraard uit de fles zónder
strik. Inmiddels proberen de thuisgeko-
men dames de brigadier van politie om
zeep te brengen, maar hij krijgt door een
vergissing de niet dodende wijn te drin-

ken. Elias Bender krijgt een van de ge-
zusters zo ver dat zij /de koffer met de
poet van het station wil halen. Doet ze
ook, maar de brigadier is zo hoffelijk

haar te helpen met de veel te zware kof-

fer. Het resultaat is dus dat de niets ver-

moedende orde en wethandhaver met de
gestolen waar thuis komt: één miljoen
engelse ponden! Tel uit je winst.

Allerlei verwikkelingen doen zich hier-

na voor. De schattige dametjes, die niets

onbeproefd laten om de mensen, die niet

in hun levenspatroon passen, naar de
eeuwige jachtvelden' te zenden, hebben
hun- buit in de koekoeksklok verstopt. Het
miljoen van de twee boeven, 'Merel' en
'Tip Louw', wordt talloze keren heen en
weer gesjouwd en steeds willen anderen
er zich over ontfermen. Bijna krijgt een
struise dievendochter het zich in de kof-

fer bevindende kussensloop te pakken,
maar het slot van de geschiedenis is een

enorme afgang voor het dievengilde: de

wasbaas heeft het sloop met de kostbare
vulling meegenomen!
De gezusters Bettina en Gretty werden

op onnavolgbare wijze gespeeld door resp.
Riek van Koningsbruggen en Jo Bisen-
berger-Kromhout.
Mr. Elias Bender kreeg een meer dan

goede vertolking door Wim van der Moo-
len,> terwijl de heren Han Rooth en Henk
Spierieus een bijzonder sinister accent aan
de geschiedenis gaven door hun interpre-
tatie van het tweetal Tip Louw en de Me-
rel.

Dan waren er nog vier dames, die allen
op de een of andere wijze schitterden
door hun rolopvatting: Kitty, (Riek Spie-
rieus) een buurvrouw, (Joke van der
Mije) een dame, (stond er in de volverde-
ling, maar dit was de dievendochter, ge-
speeld door ' Rie Rooth-Slegers) en een
krantenmeisje (Elly Bisenberger-Bos) Dit
viertal was zonder meer kostelijk!

De brigadier van politie was een pret-
tig rolletje voor Jan Bos, die goed gestal-
te gaf aan een al te goedgelovige politie-

man.
Deze onder regie van Joop Bisenberger

staande uitvoering was tevens de laatste
van het toneelseizoen. Zonder tegenbe-
richt komt de echt wel wat in haar mars
hebbende vereniging in het a.s. najaar
voor het voetlicht terug.
Er waren presentjes en een schat van

bloemen voor de opvoerenden aan het slot

van de laatste avond (woensdag)
H.W.

A.S. ZONDAG DRUMBAND-
CONCOURS
ZANDV. MUZIEKKAPEL
Zoals reeds eerder bericht wordt zondag-

18 mei a.s. in de badplaats een drumband-
concours gehouden, waarvan de organisa-
tie in handen is van de Zandvoortse Mu-
ziekkapel'. De bands komen uit in^de cate-
gorieën: superieure-, ere-, uitmuntencV
heid-, eerste-, tweede en derde afdeling.

Aan het concours nemen deel: Tubantia
(Amstdrdam), Volharding (Arnhem-zd.),
HIN, de Spaarnebazuin (beiden uit Haar-
lem), Schoorl, Vogelenzang, Voorwaarts
Mars (De Koog-Texel), Showband Alk-
maar, Wilhelmina (Santpoort) Arion
(Wijk aan Zee) en Drumband Schoorl.
Als" juryleden- zullen optreden' de neren

A. van Veluwen, M. Schneider en J. J.

Wildschut. De band met het hoogste aan-
tal punten komt in het bezit van de
Noordzee-bokaal, welke momenteel in het
bezit is van HIN te Haarlem.
Het concours begint om half twee en

zal plaatsvinden op de Prinseseweg en het
nabijgelegen parkeerterrein.

BURGERLIJKE STAND
9 mei 1969—15 mei 1969

Overleden: Carolus Jacobus Johannes
Becker, oud 83 jaar.

Ondertrouwd: Lambertus Halderman en
Jacoba Johanna Hofman; Frans Bernard
van Loon en Anna Maria Lubbers; Theo
van Koningsbruggen en Johanna Hendrika
Smits; Maarten van der Graaf en Divera
Anthonia Maria Versteege.

Gehuwd: Jacob Bruijnzeel en Nelly
Semtschenkowa.

Geboren buiten de gemeente: Roeland
Jurrian, z.v. F. E. van Caspel en J. L. B.

Oldenbroek; Olaf Christiaan, z.v. D. van
Nooijen en M. Warbroek; Michaela Elisa-

beth, Baba, d.v. M. Baba en E. R. E. de
Jong; Joyce, d.v. R. van Toornburg en G.
C. van Herwijnen.

2ohdwmt$ Bad&aek

Na zondag j.1., waarin het weer nou niet
zo best was, kwam er plotseling 's maan-
dags een geweldige verbetering. En alsof

dat niet genoeg was, werd het op de dins-

dag helemaal zomers! Mensen, mensen,
wét een drukte voor een doordeweekse
dag in het vroege voorseizoen! Ik weet
niet wat de mensen heeft bezield. Het leek
wel of ze opeens allemaal tegelijk een
snipperdag hadden genomen. En dat is

niet zo gek, want in ons land is alles mo-
gelijk met het weer. Men heeft zeker ge-
dacht dat de zomer het bij deze dinsdag
zou laten!
Nou, dat leek er woensdag ook veel op.

Wat een overgang. Ik denk dat het zowat
15 graden met de voorgaande dag scheel-

de! Het was gewoon herfstweer met al}es

wat er bij hoort: storm en regen.
Maar nou moet ik u een leuk verhaaltje

vertellen over diezelfde woensdag. Het
heeft niet helemaal met het strand te nja-

ken, maar toch ook weer wel, tenminste
voor een groot gedeelte.

Omdat de eigenaar van Gertenbaqhs
drukkerij en tevens uitgever van de Zand-
voortse Courant 40 jaar getrouwd was,
(zijn vrouw natuurlijk ook, dat begrijpt
u wel) gaf hij een etentje voor het vol-

tallige personeel van drukkerij én krant
in de strandtent van een collega! Nou, dat
was wat. Iedereen vond het een origineel

idee. U kun wel aanvoelen dat Jans en ik

geweldig vereerd waren toen wij de uit-

npdiging ontvingen het feest bij te wonen!
Iedereen was tegenwoordig, mét of zonder
wederhelft of verloofde. In enkele gevallen

kónden de vrouwen echt niet komen en
er waren er ook twee die nog geen vrouw
hebben. Maar dat komt mettertijd wel in

orde! In ieder geval de hele technische- en
administratieve staf was er en alle mede-
werkers van de krant, mijnheer de redak-

teur ook. Maar dat niet alleen. Dit heb
'ik voor het laatst bewaard: voor de ver-

rassing zullen we maar zeggen! Als bij-

zondere gasten waren helemaal uit Am-
sterdam gekomen de familie Oudt, vader,

moeder, zoon, dochter en hond Coldy! (Als

ik me wat ongelukkig uitdruk, moet u me
dat maar vergeven, ik bedoel 't goed). Ik
geloof niet dat ik een staatsgeheim ver-

klap als ik u vertel dat mijnheer Oudt
eerstdaags onze IJs de Jong gaat opvol-

gen als eigenaar-uitgever. Nou en toen

vond -IJs het leuk dat al z'n mensen ken-
nis maakten met de familie Oudt. Van-
daar, begrijpt u wel.

Het was oer-gezellig in die tent, waar
de wind met kracht 7 omheen loeide. De
gaskachel was lekker aan en men was
daar zeer gastvrij! Vóór het intieme eten-

tje, dat volgens mij een volslagen diner
was, werd een 'voorafje' geschonken. Ik
kan dat moeilijke woord, dat er voor is,

niet spellen! En er werden lekkere hapjes
gereserveerd, hatsjekidee! Iemand gooide
van puur enthousiasme z'n glas sherry
om, maar dat vond niemand erg: Zo iets

kan gebeuren.

Het diner was bijzonder goed
mensen! 't Is best aardig om eens aan je

'eigen strand' bediend te worden! Ik moet
zeggen: die collega's van mij kunnen er

wat van hoor! Alles was picobello in orde.

De stemming was opperbest en de kwali-
teit van die malse rosbief zal ik nooit
vergeten! Ondertussen werd het echtpaar

De Jong-Keur een kadootje aangeboden,
een geschenkenbon van de hele club. Mijn-
heer Bisenberger (van de krant) hield er

een heel mooie toespraak bij. En IJs de
Jong bedankte, zichtbaar ontroerd!

Gerust, beste mensen, ik ben er nou nog
veel trotser op dat ik, als strandman in

deze krant mag schrijven! Maar daar
moet ik voor deze keer mee ophouden,
want ik heb mijn toegemeten ruimte al

aardig uitgebuit, dacht ik zo.

Ik moet u aan het slot toch nog even
zeggen dat het weer met Hemelvaartsdag— na die herfstige woensdag — dik mee-
viel. Wel veel wind, maar volop zon. En
dat is altijd de bedoeling aan het strand!

STOELEMAN

OPENBARE WEG TABOE
VOOR AUTOWRAKKEN
Teneinde het plaatsen van autowrakken
op de openbare weg en het deponeren van
deze voertuigen in het duinterrein tegen
te gaan maakt de gemeentepolitie Zand-
voort het volgende bekend.

'Ingevolge artikel 21, lid 1, van de Al-
gemene Politie Verordening van Zand-
voort is het verboden de openbare weg of
daaraan grenzende terreinen te verontrei-
nigen.

Artikel 92 b, lid 3, verbiedt het plaatsen
of hebben van voertuigwrakken op de
openbare weg.

Indien men zich van zijn oude auto-
(wrak) wenst te ontdoen, kan men hier-

van kennis geven aan het bureau van Po-
litie, Hogeweg 37, telefoon 3043.

Door bemiddeling van de politie zal de
van gemeentewege aangewezen autoslope-
rij zich met de eigenaar in verbinding
stellen opdat voor verwijdering kan wor-
den zorggedragen'.

UITVOERING T.O.Z. IN

SPORTHAL
Het Toonkunst Oratoriumkoor 'Zandvoort'
geeft dinsdag 20 mei a.s. in de Sporthal
aan de A. J. van der Moolenstraat een uit-

voering van Requiem van G. Fauré en
van 'De Schipbreuk' van Joh. Wagenaar.

De medewerkenden zijn Annette de la

Bije, Gerard Honing, Meinard Kraak, Guus
Hoekman, Nelly Wagenaar, Lourens
Stuifbergen, het Noordhollands Philhar-
monisch Orkest en het Koninklijk Toon-
kunst mannenkoor 'Zang en Vriendschap'
uit Haarlem. Het geheel staat onder lei-

ding van Jan Laarveld.

ZESTIEN GESLAAGDEN
EHBO-CURSUS
Ter afsluiting van de door de afd. Zand-
voort van het Nederlandse Rode Kruis
georganiseerde wintercurusus EHBO von-
den woensdagavond in hotel Keur aan de
Zeestraat de examens plaats, waaraan
dóór eenentwintig" cursisten' werd deelge-
nomen. Zestien kandidaten legden de proe-
ven met, goed gevolg af, vijf deelnemers
moesten worden afgewezen. De geslaagden
werden na de examens gefeliciteerd door
examinator, dr. J. G. v.d. Sluys. De beide
docenten van de cursus, dr. R. Drenth en
de heer A. Doos, mochten enkele attenties
van de cursisten in ontvangst nemen.

JEUGDKAMPIOEN JUDO
Tijdens de afgelopen zondag in sporthal
west te Amsterdam door het distrikt
Noord-Holland van de NJJB georgani-
seerde judowedstrijden voor de kampioen-
schappen van de provincie, heeft Piet Jan
Drommel uit Zandvoort in de leeftijds-

groep van 8-11 jaar dè eerste plaats be-

haald. De jeugdkampioen is leerling van
de in de badplaats gevestigde sportschool
Wim Buchel.

WATERGETIJDEN



Mensen en zaken
When the Saints go marching in.

Er schijnt in Den Bosch iets mis te lo-

pen. Een zeer vrome devotie ten opzichte
van het 'Zoet Lieve Vrouwke van Den
Bosch' heeft een totaal averechts gevolg.
Meestal verbindt men een bedevaart niet
zo direkt met wangedrag, maar in dit ge-
val geven de bedevaartgangers naar het
Zoete Lieve Vrouwke toch reden tot ern-
stige kritiek.

Er worden gedurende de weekeinden
(de nacht van zaterdag op zondag) van-
uit omliggende plaatsen en dorpen trek-

tochten naar Den BoschJfeehouden en daar
doen uiteraard veel jongelui aan mee. Als
men nu mocht denken dat dit voor het
grote merendeel mediterende en in zich-
zelf gekeerde bedevaartgangers zijn,

komt men enigszins bedrogen uit. De op-
groeiende jongens en meisjes halen aller-

lei baldadigheid onderweg uit, zoals
koeien uit weiden jagen, fikkies stoken,
sigarettenautomaten plunderen, bloemen
uit tuinen stelen en op grote schaal 'bel-

letje trekken'.
Dit fraais konden wij van de week le-

zen in enkele dagbladen. En het kan niet
anders of -wij worden er 'stil van!"

Als je nu bijvoorbeeld leest dat een
aantal supporters van een voetbalclub
zich ergens misdragen heeft, dan kan je
je dat indenken. Het gebeurt de laatste
tijd wel meer dat voetballen hand in hand
gaat met misdragingen en geweldpleging.
Dat weet u zelf wel.

Maar de gesignaleerde uitspattingen
tijdens een nachtelijke tocht naar een be-
devaartsoord doen wat verbijsterend aan.
Het kost moeite een dergelijke combinatie
te verwerken.
Het is nodig gebleken de politie in te

schakelen. De officier van Justitie in Den
Bosch heeft de rijkspolitie in Oost-Bra-
bant reeds verzocht gedurende -de 'nach-
ten van het Zoet Lieve Vrouwke' patrouil-
lewagens in te zetten om de baldadighe-
den tegen te gaan. Er zijn ook al arresta-
ties verricht en voor a.s. zaterdagnacht
zijn bijzonder strenge maatregelen in het
vooruitzicht gesteld. Wie het plan heeft
om tijdens de eerstkomende bedevaart
naar Den Bosch zich te buiten te gaan
aan losbandig gedrag, zal een uitgebreide
politiemacht tegenover zich vinden. Het
staat er niet bij, maar de handhavers van
orde en wet zullen wel voorzien zijn van
helm, wapenstok en schild.

De idee van een bedevaart van rustige
devote lieden naar de kathedraal in Den
Bosch gaat dan wel wWt te loorH

. . _Want kijk, hoe de_ jongelui zich instel-

len. Na sluitingstijd van de plaatselijke
dorpsknijpen verzamelen zij zich om on-
der het mom van een bedevaart 'even
naar Den Bosch af te zakken'.

Tja, dan zoekt men moeilijkheden. Het
is duidelijk dat zij hiermee de bonafide
bedevaartgangers in de wielen- rijden. Een
uit het goede hout gesneden pelgrim
jaagt geen koeien een verkeersweg op, die
trekt niet nodeloos aan een bel. En als er
van wangedrag sprake is, dan lijden de
goeden met de kwaden, dan vallen de
klappen, zoals dat- overal gaat, ook wel
op onschuldige, c.q. vrome hoofden.

• Dit alles geeft een misselijk beeld van
de ware opzet van deze tochten. Het zou
goed zijn als de bisschop van Den Bosch— in navolgmg van het Vaticaans
'schrappen' van verschillende heiligen —
de bedevaart naar het Zoete Lieve Vrouw-
ke maar stop zette. Want op deze manier
is er weinig zoets of liefs meer' aan Öe
hele beweging.
In deze tijd van vereenvoudigingen en

vernieuwingen in de geloofsbeleving moe-
ten soms harde maatregelen worden ge-
-nomen om harde maatregelen te voorko-
men.

Dan liever geen Zoete Lieve Vrouwke
als er

- dode koeien en gummiknuppels aan
te pas komen. Als het kaf het koren zo
gaat overheersen, moeten we maar eens
een poosje zonder brood doen.

MOMXTS

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044, 3045 Politie

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
_ keer, kiosk Raadhuisplein

4841, Gemeente-secretarie

2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

{023) -42212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,JZinko", Oranjestraat
en_ Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023) -65185 Singer Naaimachines, vert-

H. Houssart, rep. en-demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem

(023) -87487 Singer naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reifsma

4519 Diamond Shop, fa. Barber da Zn,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN f

TER WOLBEEK BELLEN!
(023) -88277 Telefonisch Servicebureau en

Boodschappendienst, dag en nacht.

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1

Pleidooi voor verplichte ademtest

in proefschrift over 'Verkeer en alcohol'

'i'„ *t'

' Het is niet noodzakelijk om in Nederland de bloedproef verplicht te

stellen. In ons land kan thans beter de verplichte ademtest worden in-

gevoerd met daaraan gekoppeld de vrijwillige bloedproef. Als men aan

die verplichte ademtest dan gevolgen verbindt analoog aan België (rij-

verboden in preventieve zin), dan is er geen reden om nog langer te

talmen.

Dit schrijft de heer D. van Ooijen, com-

missaris van politie in Middelburg, in zijn

proefschrijft 'Verkeer en alcohol', een

criminologische studie over deelname aan

het verkeer onder invloed van alcohol,

waarop hij deze week aan de rijksuniver-

siteit in Gent is gepromoveerd tot doctor

in de criminologie.

Een toelichting op zijn standpunt for-

muleerde hij ' als volgt: 'Het is zaak

slechts die verboden op te leggen of die

verplichtingen in het leven te roepen, die

voor het goed functioneren van de ge-

meenschap strikt noodzakelijk zijn. Dit

uitgangspunt geldt te meer als een ge-

deelte van de bevolking op religieuze of

andere gronden bezwaren tegen een ver-

bod of verplichting heeft'.

'Beschouwen wij de rijder onder invloed

van alcohol' zo schrijft de heer Van Ooijen

'dan blijken zowel voor Nederland als

voor België de volgende punten op hem
van toepassing te zijn:

— hij is bijna altijd een man;
— hij is in de meerderheid der gevallen

jonger dan veertig jaar;

— hij is in ruim zestig percent der
,
ge-

vallen reeds terzake van een ernstig

commuun delict, met de politie en/oi'

justitie in aanraking geweest;-

— hij staat in ruim dertig percent van de

gevallen reeds gesignaleerd voor een

alcoholdelict;

— hij bezit in 62 pet. van de gevallen

voor Nederland en in 85 pet. der ge-

vallen voor België, een bloedalcoholge-

halte, dat de vraag doet rijzen of men
te doen heeft met een alcoholist;

— hij' heeft in aanzienlijk hogere mate

een gestrand huwelijk dan de bevol-

king in het algemeen, zo zegt dr. Van
Ooijen verder;

— hij komt in de meerderheid der geval-1

len uit de gemeente waar het delict •

werd gepleegd of uit de direkte omge?
ving daarvan (niet 'onderzocht voor

België);

— hij is er in zeer veel gevallen van over-''

tuigd dat hij zonder meer in staat was
om naar behoren te rijden (niet onder-

zocht voor België);

— hij behoort in hoofdzaak tot de cate-

gorie van de bedrijfshoofden en de

handenarbeid verrichtende werkne-

mers.

DIPLOMA'S VOOR LEDEN
VRIJWILLIGE BRAND_WEER
De heren K. Loos, J. C. Termaat, R. v.d.

Mije en J. H. Weber, allen leden van de

vrijwillige brandweer, hebben afgelopen

dinsdag met goed gevolg examen gedaan
voor het diploma pompbediener. De heer

Jb. Paap slaagde voor het brevet 'pers-

luchtmasker'. De brandweer van Zand-

voort telt nu vijf specialisten op het ge-

bied van de adembescherming.

WATERSPORTVERENIGING
OPENDE VAARSEIZOEN
Met het hijsen van de verenigingsvlag bo-

ven de parkeerhaven 'Het Schuitengat'

aan het zuiderstrand werd gistermorgen

het vaarseizoen van de watersportvereni-

ging 'Zandvoort' officieel geopend. Tege-

lijkertijd werd het door de leden nieuw

gebouwde club- en bergingslokaal in ge-

bruik genomen. Aan het openingsritueel

ging een ontvangst door het bestuur voor-

af in het strandpaviljoen van de famiile

Hollenberg. Hier verwelkomde voorzitter

J. Deutekom de niéuwe leden die in de af-

gelopen maanden tot de vereniging waren
toegetreden. Deze telt thans tachtig leden

en dertig jeugdleden. De vloot van de wa-
tersporters bestaat uit eenenvijftig vaar-

tuigen.

Na het officiële gedeelte werd een begin

gemaakt met de afwerking van het vaar-

programma. In verband met de sterke

wind en de tamelijk ruwe zee kregen, na

een verkenningstocht van de wedstrijdlei-

ding, alleen de meest ervaren zeilers toe-

stemming om uit te varen. In de middag,

toen het weer iets beter werd, namen ver-

scheidene leden deel aan het zgn. admi-

raalzeilen. Voor de verrichtingen van de

zeilers bestond van de zijde van de strand-

bezoekers en de wandelaars op de boule-

vard flinke belangstelling.

Het nemen van administratiefrechtelijke
'

maatregelen tegen caféhouders, die hun

bezoekers zoveel alcoholhoudende drank

plegen te schenken, dat laatstgenoemden

in aanmerking komen voor een proces-

verbaal, vindt dr. Van Ooijen een zeer

doeltreffend middel.

Preventieve maatregelen noemde, dr.

Van Ooijen verplicht verkeersonderricht

op school. Met het oog op recidive zou van-

elke verdachte van rijden onder invloed

een rapport moeten worden opgemaakt.

Vooraf zouden , kandidaat-rijbewijsbezit-

ters moeten worden geweerd die alcoho-

lische criminaliteit pleegden. Pas als ze

'

medisch en psychotechnisch zijn onder-

zocht en er geen bezwaren bestaan zou-

den zij in het bezit van een rijbewijs kun-

nen komen'.

HIER STAAT UW BRIEF

.Naar aanleiding van 't antwoord dat bur-
gemeester en wethouders hebben gegeven
aan het vvd-raadslid J. Attema, inzake
het verlenen van huurcompensatie vla de
Algemene Bijstandswet aan Woningzoe-
kenden, die een voor 'hen te dure woning
betrekken in de 'vrije sector', ontvingen
wij onderstaande open brief aan het adres
van het college. Het antwoord van het ge-
meentebestuur aan genoemde afgevaar-
digde werd in de editie van j.1. dinsdag
gepubliceerd.

Geacht College,

In uw antwoord aan een gemeenteraads-
lid over huurders, die een beroep doen op
de Algemene Bijstandswet, krijgen die
vervelende mensen die hun spaargeld in
een woning belegd hebben en deze verhu-
ren de schuld in de schoenen geschoven.
Deze lastige mensen geven te vaak de
voorkeur aan een eigen kandidaat-huur-
der.

Het college vergeet er dan bij te vertellen,-

dat zij de woning dikwijls vorderen, ook
"van mensen die van de A.O.W. moeten

., ,rondkomen. en de voorkeur hadden ge-
- geven aan verkoop om van hun, spaargeld'

j

" nog "wat 'te' kunnen profiteren. Over de
plaatselijke woningbouwvereniging EMM,

{f- die., honderden woningen van gemeen-
schapsgelden mag beheren, wordt met
geen woord gerept, deze woningen worden
door dit clubje uitsluitend onder de leden

' verdeeld. Nee, dan werkt het College veel
meer mee aan een eerlijke verdeling van
de' beschikbare woningen. Als men name-
lijk als woningzoekende of verhuurder aan

,
Volkshuisvesting verzoekt de op schrift
gestelde richtlijnen — .die gelden bij de
uitgifte van woningen — te mogen ont-
vangen, dan krijgt men tegen betaling
een vodje papier uit 1947 (negentien-
zeven-en-veertig). Bij andere gemeenten
krijgen belanghebbenden gratis de laatste
schriftelijke richtlijnen van 1968 tegezon-
den. Maar ja, dit is Zandvoort, Burge-
meester en Wethouders doen het zo gewel-
dig, hè. Proficiat Heren

Hogachtend,
K. J. N. KRAMER
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MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
Romans:
Gaskin - Scherven brengen .toch geluk. '68

Ghysen - Zie je wel! 1968
Gordon - De dokter en zijn zoon. 1968
Van Gulik - Het spook in de tempel, (det.)

1968
Gijsen - De ' man van overmorgen. 1968
Frank - Der Mensch ist guts 1936
Greene - The ministry of fear. 1965
Hemingway - For whom the bell tolls. '56

Moravia - La désobéissance. 1949
Peisson1

- Gens <3e mer. \ '

.

Ontwikkelingslektuur:
Abrahamse - Wadden, zee en land. 1968
Boerman - Kunstsmeedwerk. 1948
Borrebach - Topfoto's in kleur en zwart-

wit.

Borrebach - Het zelf afwerken van uw
kleurenopnamen.

Van den Bosch - Dat was gezelschap. '63

Brandt Corstius - Nederlands literatuur-
overzicht. 1968

Busken Huet - Vernuft ontzondigt. 1956
Bylsma - Siersmeden. 1950
Ceylon - Landendocumentatie.
Doe het zelf. Jaargang 1967-'68.

Dijkstra - Literair werk uit vorige eeu-
wen. 1968

Haarlem. Heruitgave van een beschrij-
1 ving uit 1844.

Von Haller - De nieuwe wereld van de
Afrikaan.

De Jong - Het Koninkrijk der Nederlan-
den in de tweede wereldoorlog. Deel I.

1969
Molière - Les fourberies de Scapin. 1968

. Parker - Astrologie en haar praktische
'|

toepassing. 1968 • ' '

Prinses, jaargang 1968, deel II.

Ratelband - Bijdrage tbt een bibliografie
van Haarlem. 1968

Scheffer - November 1918; journaal van
. een revolutie die ' niet doorging. 1968

Tadema Sporry - China met een glim-
lach. 1967

"H ' Hwm '

i
'

"" '

^OPERS-, WIJKZUSTERS* EN
'

„ APOTHEEKDIENST
DOKTORJBN: .

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
' jdenr verstrekt via het' telefoonnummer
van de huisarts.

*

,

J. G. ^Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.

P. Flierlnga, Brederodestraat 1, tel. 2181

G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091

T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

telefoon 5600.

J. F. Zwerver, Jullanaweg la, tel. 2499

WIJKZUSTER:
Zaterdag 17 en zondag 18 mei:

Zr. ,S. M. Molenaar-de Wilde, Haarleir-
merstraat 88, telefoon 2720.

APOTHEEK:
17-n-23 mei:

Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.

Avond-, nacht- en zondagsdienst^

.DIERENARTSEN Haarlem en omstreken
By afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon

(023) 11990.

. .
PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 18 mei:

Kerk:
10.30 uur: ds. K. Lammersma.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. C. Mataheru. .

Jeugdkapel:
De heer A. J. Weermeijer.

JEUGDDIENST:
19 uur: ds. E. Sneller, m.m.v. Zandv.

.- • Christelijk Kinderkoor.
v '

"GEREFORMEERDE • KERK
Juüanaweg 15

Zondag 18 mei:
10 uur: ds. J. de Waard.

(KINDERKERK).
, 19 uur: ds. A. van Leeuwen, Heemskerk

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15

Zondag 18 mei:
,10.30 uur: mej. ds. M. C. Stubbe, (d.g.)

te Amsterdam.

PAROCHIE ST. 'AGATHA, Grote Krocht

H.H. Missen op zaterdag 19.30 uur.

Zondag: 9.30 en 11.30 uur.

'

In1 de' week: iedere avond 19.30 uur;
dinsdags t.m. zaterdags om 9 uur.-.

'~

Bijkerk-Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

; Donderdag 19.30 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 3 uur samenkomst in
J„Pniël", Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3

Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie

Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH • VERBOND
Zondag 18 mei:

9.45 uur, Hilv. 2, radiotoespraak door
prof. dr. J. P. van Praag. Onderwerp:
Een plaats om te staan. .

£ ZUIVERE HUID •
PUROL en PU ROL- poeder

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen donderdag 15 mei
(Hemelvaartsdag)

:

Zilverm. 2—Zandv.m. 2 5—
(Zilverm. 2 kampioen!)

Junioren:
EHS c—Zandv.m. e , t , % —11

Zaterdagk'ompetitiè:
'

'

Kinheim 6—Zandv.m. 4 1—

1

Uitdagingsioedstrijd:
Zandv.m. 7—Zandv.m. 9 1—

2

Programma zaterdag 17 mei:
Purmerst. 2—Zandv.m. 2 16.15 u.

Van Turnhout Pupillen Toernooi
*• Op alle velden aanvang 9.30 u.

Zaterdagkompetitie

:

1 SMS 2—Zandv.m. 2 14.30 u.

Programma zondag 18 mei:
Beslissingswedstrijd promotie 3e klasse
K.N.V.B.

- 1-DCO 2—Zandv.m. 3 12 u.

i
(Terrein DSOV, Vijfhuizen)

Kompetitie:-
10 ADO '20 12—Zandv.m. 12 12 u.

JAARVERGADERING
ZANDVOORTMEEUWEN
A.s. maandag belegt 'Zandvoortmeeuwen'
de algemene ledenvergadering 1969 in het
clubhuis van de vereniging aan de Von-
dellaan. De voor de bijeenkomst samenge-
stelde huishoudelijke agenda vermeldt
o.m. voorstellen m.b.t. ide samenstelling
en begeleiding van de afdelingselftallen.
De aan de beurt van aftreden zijnde be-
stuursleden. W; Kolk, G. Poots en B.
Schut stellen zich herkiesbaar.

'i.



• 't Enige echt-Indische Restaurant

in geheel Kennemerland DJEMPOL Noordboulevard, nabij circuit

Telefoon 2044 •

Nasi- en Bami-schotels v.a, ƒ 5,

—

bezorgen wij ook aan huis!

FAMILIEBERICHTEN
Dankbetuiging

Voor uw hartelijke blijken van 'deelneming:
ondervonden na het heengaan van Wjn
eliefde vrouw, onze lieve pleeg-moeder,
choonzuster en tante

JOSINA CORNELIA KAPPER-
VAN DIEPENBEEK

>etuigen wij U onze oprechte dank.

Uit aller naam:
M. Kapper

Zandvoort, mei 1969

Dankbetuiging
bangs deze weg betuig ik mijn oprechte
ank aan allen, die tijdens de langzame

8 fbraak van het leven van mijn innig ge-
efde m.m
HENDRICUS LEONARDUS HAMERS
n na zijn overlijden zo hartelijk hebben
meegeleefd.

\
rooral grote dank . aan , hen die het mij
mogelijk maakten mijn man tot zijn ster-

en thuis te verplegen.
lCen goede buur is beter dan een verre
riend'.

Mevrouw Hamers-Bijlhout

Kanhvoort, mei 1969
'„cstverlorenstraat 34

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbértsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

Visite-

kaartjes

Gertenbachs
Drukkerij
Achterweg 1

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van maandag 19
mei 1969, gedurende een maand ten ge-
meentesecretarie voor een ieder ter inzage
ligt het bestemmingsplan 'Celsiusstraat 2',

vastgesteld bij raadsbesluit van 15 april

1969, nr. 12.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de
gemeenteraad hebben gewend, kunnen ge-
durende deze termijn bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland bezwaren tegen
bedoeld bestemmingsplan indienen.

Zandvoort, 13 mei 1969

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

Bekendmaking.

De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat overeenkomstig artikel 28 lid

6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
met ingang van maandag 19 mei 1969 ge-

durende een maand ten gemeentesecreta-
rie voor een ieder ter inzage liggen het
besluit d.d. 15 april 1969 no. 269 van Ge-
deputeerde Staten van Noord-Holland hou-
dende de goedkeuring van de raadsbeslui-
ten d.d. 13 augustus 1968 nrs. 26a en 26b
tot wijziging van de voorschriften behoren-
de bij de bestemmingsplannen „Noorder-
duinweg II" en „Keesomstraat", alsmede
evèngenoemde raadsbesluiten. De inspec-

teur van de ruimtelijke ordening en zij die

zich tijdig met bezwaren zowel tot de ge-
meenteraad als tot Gedeputeerde Staten
hebben gewend kunnen gedurende boven-
genoemde termijn bij de Kroon beroep in-

stellen.

Zandvoort, 13 mei 1969

De Burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN

Bekendmaking.

De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, d(at ingaande maandag 19 mei
1969 gedurende een maand ten gemeente-
secretarie voor een ieder ter inzage liggen
de ontwerpen voor:

1. het bestemmingsplan „Haarlemmer-
straat" betreffende een perceel gele-

gen tusen de Haarlemmerstraat en de
Prinsesseweg;

2. p,het bestemmingsplan „Zuidlaan" be-
treffende een- perceel grond gelegen
aan de Zuidlaan te Bentveld;

3. .de wijziging van de voorschriften deel

'/uitmakende van het bestemmingsplan
;,Westerduinweg".

Gedurende de termijn van de ter inzage-
legging kan een ieder schriftelijk bij de
gemeenteraad bezwaren tegen deze ont-
werpen indienen.

Zandvoort, 14 mei 1969

De Burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN

VOOR PIANO'S

Van Kessel

Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem. Tel. 21036.

Bel 5697
voor al uw onderhoud- en
reparatiewerk.

E. v.d. BERG
Burgem. Beeckmanstr. 38

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bpuberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.
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TELEFOON 3490.

Polaroid
zonne-
brillen

reeds v.a.

17.50
Opticien

R. G. Slinger
Grote Krocht 20a

Telefoon 439S

•
Leverancier

alle ziekenfondsen

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de-nieuwste wagens

alle van 19'66 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens -

Opeis Kapitën - Rekord
Oaf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

Te koop: SPORTBROM-
MER m. verz. en helm,

ƒ75,-. Haarlemmerstr. 88,

(zomerhuis).

STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE- EN
GEZINSVOORLICHTING - ZANDVOORT

Propaganda-contactavond
op donderdag 22 mei, aanvang 20.00 uur in ons
les'gabouw TOLWEG 10.

Mej. W. C. A. Appeldoorn, diëtiste van het
Groene Kruis zal het onderwerp behandelen:

„UW VOEDING EN UW HART"
Tevens maken"wij onze plannen bekend omtrent
het cursusjaar 1969/1970, en tonen iets van— de cursus HANDWERKEN— de cursus WANDKLEDEN MAKEN -'

— de cursus KLEINE KARWEITJES
TOEGANG GRATIS!

medewerker(ster)
gevraagd voor inkoop, administratie, kunnende
typen, opl. mulo, leeftijd 17-20 jaar. Sollicitatie»:

Colpitt Technische Apparaten Fabriek
A.' J. Versteege n.v., Hogeweg 35, tel. 2455.

\ionneert u op de Zandvoortse Courant

NETTE
TOILETJUFFROUW
GEVRAAGD

iii RICHE. Tegen zeer gunstige voorwaar-
den. Telefoon 2553 of 3786.

Lelia maat 38-46 f 34,50

Halte 40
Telefoon 208Z

»

Vanaf heden

weer geopend

Bar - Dancing - Discothéque

ESTORIL"
: i

.1..

Dr. J. G. Mezgerstraat 48, Zandvoort -

^k Fameuze lichteffecten

modernste muziek
Dagelijks 20—02 uur

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

Cm Jm P AA Mr

Burg. Beeckmanstraat 33

Telefoon 4755.

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.
Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven
te delen in voorspoed en
tegenspoed.
Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij
geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe te
komen.

Vraagt U eens onze

uitgebreide kleuren

reportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-
tingen. Het Duits-Neder-
landse Bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

Speciale

aanbiedingen
EXTRA grote zak
WATTENBOLLEN ƒ 1,25
Prima HAARVERSTEVI-
GER ƒ 0,65. Bij aankoop
van 2 flacons, 3e gratis
250 gram
gemengde DROP ƒ 0,95

Zolang de voorraad strekt!

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7,

' tel. 2327
ZANDVOORT

Net MEISJE gevr. van
8.30-1 uur. Mevr. Elsinga
Zuidboulevard 33, tel. 5886.

Met SPOED gevraagd

:

MEISJES
.voor hele dagen, in onze zaken ANEGANG 21,

Haarlem en GROTE KROCHT 23, Zandvoort.

Modehuis Jacky
Telefoon 023-321424 (Haarlem)
(02507) -$AJ5, (Zandvoort).

HOME SERVICE
Boerlagestraat 5 — Zandvoort aan Zee — Tel. 4109

NIEUW !ï' in' een half uur klaar

PLASTIC HARMONICA DEUREN
voor HAL-KEUKEN-KAMER, "enz., enz.

Geen open deur meer, in een handbeweging open.

Kleur: t.Teakbruin-grijsmarmer. Gratis gemonteerd

Prijs f 44,50 per stuk
Bij aankoop ' speciale aanbieding voor u, een ver-

chroomde KEUKENSTOEL voor ƒ 15,—. Vraag even
monster op zicht.

Bij meerdere afname 5 tot 10% korting!

Te koop
centrum dorp.

3-GARAGES
m. binnenplaats. Oppervl.:

132 m2. Koopsom: ƒ21.000
Inl.: Mak. S. Attema & Zn.
Hogeweg 64-66, tel. 2715.

Dat kunt ook U
' zeggen na een
advertentie in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg 1

Uw advertentie immers
i bereikt alle-r- groepen i

van
Zandvoorts bevolking!

i

Voor al uw SCHILDER- ën~

"

BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem,
relefoon (023) 15079.

TE KOOP GEVRAAGD:
onderschuifbed m. matras
en 2 rotanstoeltjes. Br. nr.

3802 bur. Zandv. Crt.

Flink MEISJE of VROUW
gevr. v.d. morgenuren.
Zeestraat 36.

K
Visrestaurant

DUIVENVOORDEN
vraagt v. direkte indienst-

treding JONGEN of
MEISJE. ••> .

JONGEDAME gevr., 16-20
jr. in klein restaurant. Wie
is geïnteresseerd? Goede
salariëring, 5-daagse werk-
week. ' Te bevr.: Haltestr.

75, Zandvoort, tel. 2908.

Te koop gevraagd: oud
AQUARIUM. Vinkenstraat
22, telefoon 4628.

Tc koop: (door omst.h.)

z.g.a.n. Zweeds wit Laguc
EETK. AMEUB. voor hal-

ve prijs, ƒ 900,-. Ruljgrok,
Trompstr. 21, -.tel. 2353.

Gevr. v. juli of augustus:
ZITK. -f- .2 slaapk., keuk.
voor bej. echtp., liefst in

zuid-Zandvoort. Br. met
prijsopg. G. Brouwer, Wil-
lem de Zwijgerlaan 54-3,

Amsterdam-west.

Jongeman (vertegenwoor-
diger) zoekt KAMER of
KOSTHUIS. Br. ond. nr.

3801 bur. Zandv. Crt.

Aang«b.: NSU BROMP.
met verz., ƒ 40,-. Zr. Dina
Brondersstraat 18.

Te koop gevr.: 2 tot 4 per-

soons TENT. Tel. 3182.

Aangeb.: i.pr.st. T.V., Phi-
lips, groot beeld, ƒ 50,-;

WASCOMB., ƒ 50,-, Hei-
mansstraat 1.

Zandvoortse Courant



'Thuis' in eigen huis?
Dan ligt er vast tapijt.

Exclusief Miranda tapijt van Desso!
Let eens op de aparte structuur van dit kleurechte Draion
tapijt: „top-sheared",d.w.z. de poollussen zijn plaatselijk

opengeschoren. Miranda-tapijt is prachtig en veerkrachtig
èn makkelijk te onderhouden. De prijs valt erg mee. f 139.-

per str. m. op 400 cm breedte, dat is f 34.75 per m2
. Ver-

krijgbaar in 8 kleuren. Ook leverbaar --j-, jr— -— ,-.

op 300 cm breedte.lf 104.25 persrr.m.].Cl@532*0
verkrijgbaar fa//;

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15 — Telefoon 3346

HOUT — BOARD — TRIPLEX
Alles voor de doe-het-zelver.

W.JANSEN
Kamerlingh Onnesstraat 21.

Privé: De Genestetstraat 7.

Alles leverbaar, van hout tot betonsehuttingen.

Aantrekkelijke prijzen!
Alleen zaterdags geopend van 9-5 uur.

aióon .eg&ncs.;

daar slaagt. U! ,,

Kost-'erlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

VAMOR-RIJSCHOOL
P. C. Laarman
NIC. v.d. LAANSTRAAT 5 rood'

HAARLEM — TEL. (023) 13434

Voor al uw rijbewijzen

HET HAARLEMS AVONDLYCEUM
Schoolgebouw Santpoorterplein 28
(Lorentzlyceum), HAARLEM

Bij voldoende deelname worden ook lessen
gegeven in het Gymnasium FELISENUM,
Van Hogendorplaan, Velsen-Zd. (alléén
Athenaeum en Havo).

Opleiding:
GYMNASIUM .

ATHENAEUM
HAVO

Inlichtingen en inschrijving:
Maandagavond 19 mei en woensdagavond
21 mei van 19.15—20.30 uur en maandag-
avond 2, 9 en 16 juni van 19.15-20.30 uur.
in het schoolgebouw, Santpoorterplein 28,
Haarlem, tel. (023) 25235S. Men wordt
verzocht diploma's, cijferlijsten en rap-
porten mede te brengen.

School- en inschrijfgeld, volgens Rijksregeling,
te voldoen bij inschrijving (Ie jaar ƒ 112,50).
Aanvang lessen in het nieuwe schooljaar:
woensdag 27 augustus 1969.

Voor onze SHOWROOM zoeken wij een aktieve

MEDEWERKSTER
Haiir taak zal bestaan uit het ontvangen van
cliënten, die interesse hebben in onze aanbouw-
keukens, het bedienen van de telefoon en het
verrichten van adm. werkzaamheden.

Goed kunnende typen is vereist.

Ook gehuwde dame komt in aanmerking. Werk-
tijden en vakantie te regelen in overleg.

Schriftelijke sollicitaties gaarne aan:

Keukeninstallatiebedrijf „Zandvoort"
PARADIJSWEG 11 ZANDVOORT

VERZORG TIJDIG DE KOPIJ
VOOR UW ADVERTENTIES

IN DE ZANDVOORTSE COURANT

Fl 100,- beloning!
Voor één telefoontje van 15 cent!!!!

Wordt onbedingt betaald aan hem of haar
die inlichtingen verschaft die leiden tot

aanhouden der dader(s) welke het licht-

bord aan de lichtmast (hoek Dr. Smit-
straat/Stationsplein ) van bar „Estoril"

met een steen vernielde, en/of de dader(s)
aanwijst die op de avond van 12 mei een
steen door de ruit van voormelde bar
gooide.
Absolute geheimhouding verzekerd, daar
de Politie géén informaties over tips haar
gegeven aan derden verstrekt. Beloning
wordt discreet per postwissel toegezonden,

of kan bij de bank worden afgehaald!!!!
Voor de flinkert die deze laffe vernie-

lingen openlijk aangeeft een volle maand
gratis drinken in bar-dancing „ESTORIL"
extra.

LEGNER, SCHIEDAM
LEGNER'S produkten, Schiedam
Jenever 8,50 p. ltr.

Oude jenever 8,95 p. ltr.

Vieux 8,95 p. ltr.

Brandewijn 8,95 p. ltr.

Citroen jenever 7,95p.ltr.

Citroen brandewijn .... 6,95 p. ltr.

Bessen jenever 6,95 p. ltr.

Kersen brandewijn .... 6,95 p. ltr.

Abrikozen brandewijn 6,95 p. ltr.

Peren brandewijn 6,95 p. ltr.

Frambozen brandewijn 6,95 p. ltr.

Bij 12 flessen de 13e GRATIS!

WIJNHANDEL

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532 I

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit

van Bakker van der Werff
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

L.

Familie-
drukwerk

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1 - Telef. 2135

l

l

l

I

<
*YYlode du t^aóóacje 9

voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANT!

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT. 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

ELEN KUIJPER N.V.V00RWALT EN VA

GROOTHANDEL IN VOGEL- EN AQUARIUMARTIKELEN'
Kinderhuissingel 2-5 minuten vanaf het station HAARLEM

hebben plaats voor meisje van 16 a 17, jaar als

ASSISTENTE in de afdeling

VERZORGING KOUOWATERVISSEN
Haar taak zal bestaan uit het schoonhouden van de aquariumbakken, het voe-
deren van de koudwatervissen en het verpakken daarvan voor verzending.

5-daagse werkweek. Kom eens praten of bel 023-315591 of 315360.

TAPIJT-

Wij gaan door met 15%
korting op tapijttegels, an-
dere vloerbedekkingen, ma-
trassen, bedden, gordijnen,
enz., enz.

Vinkenstraat 30, tel. 5383.

KEUR-VERF

Kleuren
Paradijsweg 2

Assurantie kantoor

E. J0NGSMA & ZOON
Oranjestraat 2-12, teL 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

PEDICURE
Med. gedipl.

G. Sluijter-Helderman

Kostverlorenstr. 31

Telefoon 3163

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over-
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 10117.

Schilders-

bedrijf

H. C, f/. Cj&fy
Telefoon 2638

WOON- en WINKEL-
HUIZEN te koop gevr.,

zowel leeg, als voor beleg-
ging, verkopers betalen
geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

£ AANLEG

•k OMBOUW

* ONDERHOUD

if. REPARATIE

•fc
CENTRALE VERWARMING

fc AARDGAS-INSTALLATIES

•^ OLIESTOOK

Vtaag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

Katholiek onderwijs in Zandvoort
Wie voor zijn kinderen prijs stelt op goed en katholiek onderwijs, kan

in Zandvoort kiezen uit twee kleuterscholen en twee lagere scholen.

In Zandvoort-zuid, aan de Koninginneweg 1'

ligt de MARIASCHOOL voor basisonderwijs.

Hoofd is de heer W. van Gemert. Een staf van
uitstekend onderwijzend personeel zorgt ervoor

dat uw kind even prettig als goed onderwijs

krijgt. Leerlingen kunnen altijd opgegeven wor-

den na schooltijd. De Mariaschool is telefonisch

bereikbaar onder nummer 2765.

In Zandvoort-zuid ligt ook de St. AGATHA-
KLEUTERSCHOOL en wel aan de Lijsterstraat
op nummer 6. Hoofdleidster is mejuffrouw J.

Heemskerk, die als medeleidster heeft mevrouw
Boots-Bervoets. Nieuwe leerlingen, die vier jaar
moeten zijn, kunnen na schooltijd — de school
eindigt 's middags om half vier — altijd aange-
meld worden bij de hoofdleidster. Zij is telefo-

nisch bereikbaar onder nummer 3266.

In Zandvoort-noord aan de Celsiusstraat 73
groeit' de NICOLAASSCHOOL uit 'tot een mo-
derne onderwijsinstelling. Het hoofd, de heer P.

van der "Smaal, realiseert op zijn school ver-

nieuwingsonderwijs, dat een maximale aandacht
voor elk kind afzonderlijk waarborgt en waarin
ook voor kinderen die wellicht aanvankelijk
wat moeilijkheden met leren zouden hebben, dat
leren gewoon een prettige bezigheid is. Ook hier

kunnen leerlingen altijd na schooltijd opgegeven
worden. De school is telefonisch bereikbaar on-

der nummer 5601.

Vlak bij de Nicolaasschool, aan de Linnaeus-
straat op' nummer 4, ligt de KLEUTERSCHOOL
„HET ZEEPAARDJE", waarvan mejuffrouw
A. Dirrix de hoofdleidster is; zij wordt geassi-

steerd door mejuffrouw G. Bosman. Het tele-

foonnummer van de school • is 5093. Leerlingen
die vier jaar moeten zijn, kunnen elke dag na
schooltijd opgegeven worden.

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. a A. GERKESTRAAT 40 ld,

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

C.V.-monteurs en hulpmonteurs gevraagd
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Roffelende trommels en schallende trompetten

Muzikaal duel tussen dozijn drumbands

om bezit van 'Noordzeewisselbeker'

Het centrum van Zandvoort was eergisteren in de middaguren gestof-

feerd met hei-rode, diep-blauwe en hard-groene uniformen waarvan de

snit en uitmonstering soms terug gingen tot het tenue van de parade-

legertjes van de europese dwergstaatjes uit de vorige eeeuw. Maar de

dragers van de scharlaken-, groene- en blauwe uniformen waren beslist

geen onderdanen van wispelturige hertogen en vorsten van miniatuur-

landen — het waren de leden van een dozijn drumbands uit Kennemer-

landen en verre omstreken die deelnamen aan een door de Zandvoortse

Muziekkapel georganiseerd drumbandconcours met als inzet de fel be-

geerde 'Noordzeewisselbeker'. Vorig jaar werd de beker gewonnen

door HIN uit Haarlem.

Voor de drumbandshow een aanvang nam
op het met stalen hekken afgezette par-

keerterrein nabij de Prinsesseweg vond

in het Gemeenschapshuis — hoofdkwar-

tier voor één middag van de organiseren-

de vereniging — een officiële ontvangst

plaats, waar de vertegenwoordigers van
de deelnemende bands, leden van het ge-

meentebestuur en afgevaardigden van di-

verse Zandvoortse verenigingen werden

begroet door de voorzitter van de Zand-

voortse Muziekkapel, de heer B. Balle-

dux. Deze sprak, na de gemeentelijke in-

stanties dank te hebben gebracht voor de

verleende medewerking bij de organisatie

van het concours, de wens uit dat het

concours een in alle opzichten geslaagd

muzikaal festijn zou worden.

Burgemeester A. Nawijn, die door het

ZMK-bestuur was uitgenodigd het evene-

ment te openen, hoopte dat het concours

zou uitgroeien tot een jaarlijks terugke-

rende gebeurtenis in de badplaats. 'Mu-

ziek, brengt levensvreugde en is een at-

traktieve vrijetijdsbesteding', aldus de 'hr.

Nawijn.

Maar hij zag er ook, een opvoedkundige

waarde in: - 'de leidinggevende ouderen

proberen de jongeren te leren maat te hou-

den in een wereld, waarin onmatigheid

dikwijls de boventoon lijkt te voeren'.

Naar spreker's mening dient deze onma-
tigheid als een schijnsituatie te worden
beschouwd. De ervaring en begeleiding,

van de ouderen, vervolgde de heer Nawijn
zijn bespiegeling, blijkt voor vele jongeren

een rem te zijn. Hun motor moet wel

draaien, filosofeerde de magistraat verder,

maar draait stuk wanneer de rem afwezig

is'. Hiena verklaarde hij het drumband-

concours 1969 voor geopend.

De eerste forse trommelslagen en

trompetklanken kwamen van de drum-

band van de Zandvoortse Muziekkapel,

die, buiten mededinging, een rondgang
maakte over het concoursterrein. Daarna
werd het ernst en betraden achtereenvol-

gens de Drumband Vogelenzang; Jeugd-

drumband HIN uit Haarlem, Jeugddrum-

band Schoorl; Drumband Voorwaarts

Mars (De Koog, Texel); Drumband Wil-

helmina (Santpoort); Drumband HIN en

Showband Alkmaar het terrein.

Na de pauze verschenen het Tamboer-

korps HIN — dat speelde of de sluiting

van de Haarlemse kousenfabriek zojuist

ongedaan was gemaakt; het Tamboer-

korps Arion (Wijk aan Zee); het Tam-

INTERPELLATIE OVER
HUURCOMPENSATIE
Het vvd-raadslid J. Attema heeft het col-

lege van burgemeester en wethouders ver-

zocht in de eerstvolgende raadsvergade-

riing een interpellatie te mogen houden
over het verlenen van huurcompensatie

via de Algemene Bijstandswet aan wo-

ningzoekenden, die, in afwachting van een

woningtoewijzing door het bureau huis-

vesting, een voor hen te dure woning hu-

ren in de vrije sector. De afgevaardigde

is niet tevreden met het antwoord dat hij

onlangs van het gemeentebestuur op zijn

vragen over deze kwestie heeft ontvan-

gen.

B. en w. hadden de heer Attema mee-
gedeeld dat hun pogingen om een passen-

de oplossing voor minder draagkrachtige

woningzoekenden tot stand te brengen,

vaak worden gedwarsboomd door huis-

eigenaren, die de voorkeur blijven geven

aan eigen kandidaten. Dit ondanks de op

sterke argumenten gebaseerde voorstellen

van het college m.b.t. de toewijzing van
leeggekomen huurwoningen.

GESLAAGD VOOR BREVET
JEUGDINSTRUCTEUR
Twee leden van de Zandvoortse Reddings-
brigade hebben afgelopen zondag het bre-

vet jeugdinstructeur behaald. Het zijn

mej. L. van Koningsbruggen en de heer
G. J. de Roode.

boerkorps De Spaarnebazuin en het Tam-
boerkorps Schoorl in het strijdperk. Toen
ging de jury — bestaande uit de heren

M. Schneider (Den Haag), A. van Velu-

wen (Amsterdam) en J. J. Wildschut

(Haarlem) — in conclaaf om de winnaars

van de diverse categorieën aan te wijzen

en maakten de twaalf , deelnemende korp-

sen een rondgang door het dorp. Precies

om zes uur maakte de jury de volgende

prijswinnaars bekend:

Winnaar van de Noordsee-wisselbeker van

de gemeente Zandvoort: de drumband

'Tubantia' te Amsterdam, die een 1ste

prijs kreeg met het hoogste aantal pun-

ten van de dag, namelijk 279 en eveneens

een eerste prijs voor de tambour-maitre.

Deze band kwam uit in de superieure af-

deling.

Afdeling uitmuntendheid: 1ste prijs

Tamboer- en Jachthoornkorps 'Arion' uit

Wijk aan Zee, 266 punten (hoogste aan-

tal). 1ste prijs Tamboerkorps 'Schoorl'

251 punten met 2e prijs voor tambour-

maitre. 1ste prijs Tamboerkorps 'De

Spaarnebazuin' (Haarlem) 244 punten.

Afdeling 1: Showband Alkmaar 1ste

Wijk aan Zee, 266 punten (hoogste aan-

tal). Drumband HIN (Haarlem) 1ste prijs

met 243% pt. en 3e prijs voor tambour-

maitre. Tamboerkorps HEN 2e prijs met

239 punten.

Afdeling 2: Drumband 'Wilhelmina'

(Santpoort) 254Vi pt. (hoogste aantal).

Afdeling 3: Drumband 'Vogelenzang'

229 pt. (hoogste aantal), 2e prijs. Drum-
band 'Voorwaarts Mars' (De Koog, Texel)

2e prijs met 225 punten.

Jeugdafdeling: Jeugddrumband HIN
(Haarlem), 2e prijs 237% pt. (hoogste

aantal). Jeugddrumband 'Schoorl' 2e prijs

228% punten.

Rest nog te vermelden dat het concours,

dat door enkele honderden toeschouwers

werd gevolgd, een vlekkeloos verloop had,

Er was, met een kleine variatie op de

woorden van de heer Nawijn, geen onma-

tigheid bij. De motor draaide gesmeerd

en liep niet stuk. Kortom de ervaring en

begeleiding van de ouderen wierpen hun
vruchten af deze middag.

Vergadering werd geschorst

Benoeming elftalcommissie breekpunt

op jaarvergadering van Zandvoortmeenwen

De gisteravond gehouden algemene ledenvergadering van ZSV Zand-

voortmeeuwen in het clubgebouw aan de Vondellaan zal op maandag
2 juni a.s. worden voortgezet. Omstreeks tien uur werd de bijeenkomst

door voorzitter E. Paap verdaagd, toen bleek dat zich voor de nieuw te

benoemen elftalcommissie geen kandidaten beschikbaar hadden gesteld.

De elftalcommissie is een heet hangijzer in de vereniging. Vorig jaar

liepen op één na alle commissieleden weg na een hooglopend konflikt

met het verenigingsbestuur. Er is nog veel oud zeer en daarom besloot

men maandagavond over te gaan tot een zgn. 'afkoelingsperiode'.

Voor het besluit viel de vergadering over

veertien dagen op dezelfde plaats en het-

zelfde tijdstip voort te zetten hadden ver-

scheidene leden een flinke boom met het

bestuur opgezet over het voorstel van de

leiding van ZVM inzake de samenstelling

en begeleiding van de diverse elftallen. Dit

voorstel behelsde o.m. de aanstelling van

coaches voor de vijf hoogste voetbalteams.

Deze coaches zouden tezamen met de

j
wedstrijdsecretaris van de vereniging te-

vens de elftalcommissie moeten vormen.

Verder zou de samenstelling van het

eerste en tweede elftal in handen moeten

worden gesteld : van de trainer, met in-

spraak van coach en aanvoerder. Tevens

ZandMwets cMviki
Uit d'oude doos

Vrienden, zo nu- en dan valt mijn oog op

een gebeurtenis uit het rijke Zandvoortse

verleden en ik heb van dit soort gevalle-

tjes, die in gemeenteraadszittingen van

jaren terug werden besproken, een klein

bloemlezinkje gemaakt, dat ik u hierbij

aanbied.

In de gemeenteraadsvergadering van

maart 1921 zegt de heer T. Molenaar het

volgende: ,

'Ik heb vernomen dat iemand verbaliseerd
is op grond van het feit dat een gootje
van zijn woning afwaterde op gemeente-
terrein. Een dergelijk optreden van de
bouwpolitie acht ik zeer kleinzielig, te-

meer daar bij verschillende ingezetenen
juist gemeentewater op hunne eigendom-
men afloopt en nog veel meer ingezete-
nen zich aan eenzelfde overtreding schul-
dig gemaakt hebben'.

Ik weet niet hoe het een halve eeuw ge-

leden in de buurt van het toenmalige

Zwarteveld toeging, om maar niet te spre-

ken van de Schoolstraat.

Ik geloof trouwens ook niet dat een po-

litieman van 1969 iemand op grond van
het boven gesignaleerde feit zou bekeu-

ren. En wat heet pemeentewater?
Ik ken verschillende personen die hels

op de gemeente zijn omdat gemeentewa-
ter (lees: rioolwater) zo nu en dan tij-

dens frisse zomerse buien op 'hunne eigen-

dommen afloopt'.

Vrienden, er werkte vroeger in Zand-

voort een zgn. 'bioscoopcommissie'. Dit

college van achtenswaardige lieden keur-

de films, die hier werden vertoond. In een

raadsvergadering, ook uit het jaar 1921,

stelde de heer Bramson een uitermate zin-

nige vraag.

Hij zei o.m. dat hij vroeger een groot
voorstander was van de bioscoop-commis-
sie, maar nu niet meer, omdat de com-
missie te serieus werkt. Want, zo zei hij,

er zijn bepaalde kinderfilms, zooals 'Rood-
kapje', 'Duinroosje' enz., die ook door de
commissie worden, gekeurd. En dat vond
hij te gortig.

Burgemeester Beeckman antwoordde
dat er geen voorschrift was dat noodza-
kelijk maakte dergelijke rolprenten te
keuren, maar de commissie werkt zo
nauwgezet, dat ze alles keurt wat er on-
der haar ogen komt.

Ik kan me voorstellen, vrienden, dat

men ernstige bedenkingen kan hebben te-

gen de tendenz van een Roodkapje-film.

Het opeten van meisjes door wolven en

het later opensnijden van de wolvebuik

moet als verderfelijke beïnvloeding van
de schuldeloze kinderziel gekenschetst wor-

den. Een bioscoopcommissie kan niet te

secuur werken. En wat dat betreft, ik heb

respekt voor die kerels van 48 jaar gele-

den, die toch maar deden wat er gedaan

moest worden.

Dit is altijd een knelpunt voor de bad-

plaats geweest:

De heer Zwaan spreekt er zijne teleur-

stelling over uit dat het rapport van de
Commissie voor de urinoirs nog niet door

B. en W. in den Raad is gebracht.
Voorzitter deelt mede, dat B. en W. nog

geen voldoenden tijd gehad hebben om
studie van het rapport te maken, doch hij

zegt toe dat terzake de noodige spoed in

acht genomen zal worden.

Jawel, opschieten, de nood was hoog ge-

stegen.

En dit dan? (We zitten in de gemeente-

raad van JUNI 1921)

De heer Zwaan vraagt of er geen maat-
regelen kunnen genomen worden dat over-
stromingen, zooals die de laatste keer zijn

voorgekomen, niet meer plaats hebben.
Hij vindt de pompen der rioleering te

klein, evenals de afvoerbuizen.
De heer Slagveld zegt dat er geen pom-

pen te maken zijn die voldoende zijn om
al het water te verwerken bij zoo'n regen-,

val.

Kijk, vrienden, de geschiedenis herhaalt

zich altijd. En het hemelwater heeft ma-

ling aan pompen en installaties. Zelfs aan

een rioolwaterzuiveringsinstallatie van een

miljoen. Zeg nou zelf. Overigens schijnt

het in 1921 ook wel te hebben geregend.

En op hetzelfde onderwerp borduurde
zeker een plaatselijke krant — 'De Bad-
courant' — door, want de heer Molenaar
zei spinnijdig op te komen tegen een me-
dedeling in 'De Badcourant', dat het aar-
dig was dat er bij de Prinsesseweg een
nieuw strand werd gevormd door de over-
strooming en dat de jeugd er gebruik van
heeft gemaakt. Hij vond het treurig dat
het toegestaan werd dat kinderen door al

dat vuil mochten baden. Daar had naar
gekeken moeten worden!

Sneu voor die kinderen dat niemand naar

hun show heeft gekeken.

Dit is heel raar. Moet u maar horen:

andere geneesheer mocht niet..

De heer Van der Moolen vraagt of het
juist is dat B. en W. op verzoek van een
agent van politie om van geneesheer te

veranderen, afwijzend hebben beschikt.
Voorzitter antwoordt dat het verzoek

is afgewezen omdat verandering midden
in het jaar niet geoorloofd is.

Nietwaar? Dit lijkt een ergelijk staal

van gemeentelijk dirigisme.

Ofschoon, ruim 40 jaar later iets derge-

lijks gebeurde met de melkboeren en de

bakkers. Sanering noemde men dat toen.

Enfin, 't zal wel goed zitten.

Nou zeggen ze wel eens wat van de po-

litie in ons land in het algemeen, vrien-

den, en van de politie in Amsterdam in

het bijzonder. Maar in de raadsvergade-

ring van 15 augustus 1921 stelde iemand

de volgende vragen aan het -college -van

b. en w.:

Is het den burgemeester, als hoofd van
de politie, bekend, dat door het ontactisch

optreden van het politiecorps de gemoede-
ren der bevolking in geprikkelden toe-

stand verkeeren?
Is het den burgemeester bekend dat het

optreden van den Commissaris van Poli-

tie beneden kritiek is?
Is het den burgemeester bekend dat ar-

restanten in het politiebureau afgeranseld
worden?

Is den burgemeester bereid direct af-

doende maatregelen te nemen, dat deze

handelwijze van den Commissaris en het

corps ophouden te bestaan?

Er ontstond een hele discussie tussen

de voorzitter en de vragensteller.

De eerste was verbaasd dat deze vragen
zo maar a bout portant in het openbaar
op hem werden afgevuurd en de vragen-
steller zei dat dit wel eens nodig was,
want het 'draconisch' optreden van de po-

litie op zaterdagavond was zeer en zeer
ontactisch. Dergelijke maatregelen zijn

misschien in Rusland nodig, aldus dit

raadslid, doch niet in Zandvoort.
Maar de voorzitter had ook iets. 'Vindt

u het dan niet vreemd, — dit tot de vra-

gensteller — dat een agent van politie

zaterdagavond een tand uit den mond
werd geslagen? Is dit dan soms tactisch

van het publiek?

Tja, daar zaten ze in de controverse.

En wat de een bruut optreden vond, acht-

te de ander juist zeer goed. De voorzitter

zegde een uitgebreid onderzoek toe. Ik

wil maar zeggen, er is echt niets nieuws

onder de zon!

In de raadsvergadering van 7 okt. 1921

merkt de heer Bramson op:

'dat in den laatsten tijd door een ver-
slaggever van de Stads Editie te Haarlem
onder deu naam van Strandman in ge-

noemd blad berichten worden geplaatst
aangaande gebeurtenissen op het raad-
huis. Zo ook werden interne zaken betref-

fende de bijlagen der gemeenterekening
gelanceerd, waarmede de commissie tot

het nazien der rekening zelf niet eens be-

kend was. Spreker meent dat vanwege het
gemeentehuis aan het publiek mededeelin-
gen v/orden gedaan, welke daarvoor niet

geschikt zijn, doch binnen de administra-
tie moeten blijven. Spreker hoopt dat der-

gelijke mededeelingen voor het vervolg
niet weer mogen plaats hebben.'

Als u nu mijn mening wilt horen, dan

zeg ik u dat onze Stoeleman nooit zo iets

zou doen. Maar voor de openheid was die

Strandman van 48 jaar geleden wel een

kien mannetje!

Vermelding verdient nog dat burgemees-

ter Beeckman helemaal niet op dit adder-

onder-het-gras-vraagje in ging. Deze ma-
gistraat van 1921 moet toen al iets van
vrijheid van het gesproken en geschreven

woord en inspraak geweten hebben! Ja,

ja, 'aangaande gebeurtenissen op 't raad-

huis'. Op een goeie dag wordt ons (Maag-

den)raadhuis nog eens bezet.

BARTJE

werd door het bestuur om een machtiging

gevraagd meerdere coaches aan te trek-

ken, die echter geen deel zouden uitmaken

van eerder genoemde commissie.

De meerderheid gaf duidelijk te kennen
bitter weinig voor dit plan te voelen en de

kans dat het door de vergadering zou wor-
den aanvaard werd er niet beter op na de

mededeling, dat van de 21 personen, die

voor de functie van coach waren gepolst,

slechts één positief had gereageerd. Na de

discussie werd er gestemd en ging het

voorstel van het bestuur af: 26 personen

waren voor, 58 tegen en vier onthielden

zich van stemming.

Het breekpunt kwam bij het voorstel: be-

noeming elftalcommissie.

Ook hier moest het bestuur bakzeil ha-

len, nadat duidelijk was geworden dat de

benoeming bij gebrek aan kandidaten

geen haalbare zaak was. Na enig onder-

ling overleg achter de bestuurstafel zag
men van verdere behandeling van de agen-

da — bestuursverkiezing, benoeming
jeugdcommissie, etc. — af om te gaan
'afkoelen'. Daarvoor hebben de leden van
Zandvoortmeeuwen veertien dagen te tijd

gekregen.

'JAN PASSTOORS'

ORGANISEERT
AVONDVIERDAAGSE
De Avondvierdaagse, die de Haarlemse
Wandelsportvereniging 'Jan Passtoors'
onder auspiciën van de K.N.B.V.L.O. dit

jaar zal houden van 3 t.m. 6 juni zal een
bijzonder cachet krijgen.

De eerste drie avonden zullen verlopen
zoals in de voorgaande jaren, waarbij par-
coursen zullen worden afgelegd door het
natuurrijke bos- en duingebied van Bloe-
mendaal, met als bijzonderheid, dat op
één van de avonden de route zal leiden
over het terrein van het openluchttheater
en het landgoed 'Caprera'.

De vierde en laatste avond zal het hoog-
tepunt vormen van de voettochten. Dan
zal voor hèt eerst in de geschiedenis van
de Haarlemse wandelsport de intocht van
de wandelaars plaats hebben op de Grote
Markt in Haarlem. Vier muziekkorpsen
zullen de wandelaars door de binnenstad
begeleiden naar de Grote markt, waar de
medailles en plaquettes zullen worden uit-

gereikt. Vóór de aankomst van de wande-
laars zullen de toeschouwers op de Grote
Markt worden beziggehouden door een op-
treden van de voltallige Haarlemse Har-
monie Kapel, compleet met drumband en
majorettes. Deze feestelijke show zal

plaats vinden van half acht tot omstreeks
kwart over acht.

Deelnemers in de leeftijd van 8 t.m. 13
jaar lopen een afstand van 40 km. in vier
dagen, vanaf 14 jaar wordt in totaal 65
km gewandeld. De eerste drie avonden
heeft de start plaats vanuit gebouw 'DO-
MI' aan het Zandvoorterpad te Overveen,
tusf.en half zes en zeven uur. Op de laat-

ste avond zal worden gestart vanuit de
A. H. Gerhardschool aan de Raaks te
Haarlem. Op weg naar de finish op de
Grote Markt zullen de deelnemers vanaf
het Bisschop Bottemanplein worden bege-
leid door vier muziekkorpsen.

Het inschrijfgeld voor deelnemers aan
de avondvierdaagse " bedraagt ƒ 1,40 per
persoon, bij inschrijving na 24 uur wordt
dit ƒ 1,75. Men kan zich bij de volgende
adressen opgeven:

H. van Oorschot, Gen. Spoorlaan 33 te

Aerdenhout, giro 552119 (tel. 241927);

De heer L. Pebesma, Lindenstraat 33,

Haarlem-Noord;

De heer P. Nieuwenhuis, Zwedenstraat 22,

Haarlem-Europawijk;

De heer J. van Buuren, Jan Ligthartstraat
1, Haarlem-Meerwijk;

De heer N. Melker, Burgwal 18 rd, Haar-
lem-centrum (tel. 325588).

Ook aan de start bestaat gelegenheid om
in te schrijven.

FILATELIELOKET

IN POSTKANTOOR
Bij wijze van proef is sinds kort op iedere
derde woensdag van de maand van 14 tot

16 uur in het postkantoor aan de Louis
Davidsstraat een filatelieloket geopend.
De belangstelling is van dien aard, dat

de direktie van het PTT-kantoor heeft be-
sloten het loket op genoemde dag en ge-
noemde uren definitief voor het publiek
open te stellen.



Amerikaanse TV besteedde 260 sec.

aan 'ongehoorzame Nederlandse katholieken'

Het gebeurt niet vaak dat in de

Amerikaanse televisiejournaals, of

Newsshows zoals zij hier worden

genoemd, aandacht aan gebeurte-

nissen in Nederland wordt besteed.

De Nederlandse t.v.'kijkers worden

veel beter geïnformeerd over wat er

in het buitenland gebeurt dan de

Amerikaanse kijkers. Het grootste

gedeelte van de 'Newsshows' wordt

gevuld met reportages uit Vietnam
en met het doen en laten van Ame-
rikaanse politici. Reeds nu houdt

men zich met de presidentsverkie-

zingen in 1972 bezig. Daarom
wordt senator Edward Kennedy
door de televisiecamera's op de voet

gevolgd.

Een maand geleden heeft de Amerikaanse

televisie zich dan toch een paar minuten,

om precies te zijn vier minuten ea-iwin-

tig sekonden, met een Nederlands pro-

bleem bezig gehouden.

In de populairste Amerikaanse televisie

Newsshow 'The CBS Evening News with

Walter Cronkite', die van half zeven tot

zeven uur 's avonds plaatselijke tijd in

heel Noord-Amerika te zien is, berichtte

CBS-correspondent Peter Kalischer op

donderdag 17 april over de 'ongehoorzame'

Nederlandse katholieken.

Kalischer, die in Parijs is gestationeerd,

begon zijn uitzending als volgt: 'Dit is de

Sint Willibrordus katholieke kerk in Am-
sterdam. Tachtig jaar oud. En zoals enige

andere kerken in Nederland wegens te ge-

ring bezoek gedoemd om te worden afge-

broken'.

Kalischer vertelde verder dat behalve

dat het bezoek terugloopt, ieder jaar meer

priesters uit de orden treden dan erin

worden opgenomen. Hij ging verder met

te zeggen dat de Nederlandse katholieken,

die 44% van de bevolking uitmaken, in

open rebellie tegen Rome zijn getreden.

In zijn 260 sekonden confronteerde Ka-

lischer zijn Amerikaanse publiek verder

met de problemen rond de gehoorzaam-

heid aan de hiërarchie, het celibaat en de

eucharistie. Hij toonde hen een beat-mis in

Haarlem, Het hen kennis maken met een

Hoge
spaarrente
tot zelfs

6*% voor

u

en...
Jju
j^/c^-

de heer C. H. M. Mackaay.
Commerciële Voorlichting,

Centraal Kantoor voor Amsterdam.

Dat is helemaal de NMB.
Meer rente, meer spaar-
vormen (kies uit 6 moge-
lijkheden en bovendien
ook nog 6y2% spaar-
brieven). En daarbij een
service waar de NMB ook
beslist niet zuinig mee is.

Daarom is voor iedereen
sparen zo aantrekkelijk
bij de NMB.

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

de bank waar ook
ü zich thuis voelt

Zandvoort: Passage 33.!

uitgetreden en gehuwde priester, die zijn

dochtertje de fles gaf, met een heftige dis-

cussie tussen gelovigen en geestelijken in

Amsterdam en tot slot beelden van een

gemengde doopplechtigheid die genoemd
werd als voorbeeld van een Nieuwe Re-

formatie die het Vaticaan op zijn grond-

vesten doet schudden.

Nederland zal nu wel weer een hele tijd

moeten wachten voor het opnieuw aan de

beurt is voor de Amerikaanse t.v.-aktuali-

teiten.

Doorloper



OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Ophalen huisvuil

De direkteur van de dienst van publieke
werken te Zandvoort maakt bekend dat
op maandag 26 mei 1969 (ge Pinksterdag)
geen huisvuil zal worden opgehaald.

De route van 26 mei 1969 zal dinsdag
27 mei 1969 worden ingehaald.

Voorts bestaat de gelegenheid om za-
terdag 21, mei 1969 van 9-12 uur gratis
huisvuil af te geven aan het vuillaad-
station aan de Van Lennepweg.

C. H. VOGT.

Stichting Touring Zandvoort (V.V.V.)

vraagt

reserve-adressen
in verband met de te verwachten pinkster-

drukte. Alleen zij, die telefonisch bereik-

baar zijn, gelieven zich op te geven.

Telefoon 2262 of 5429 of ten kantore van
de V.V.V., Raadhuisplein.

Kamerbreed-
tapijt

meubelstottering

't Inferieur

.

Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

CATTY-TJP
van de bekende dierenjournallst

Jan van Rheenen

ONREGELMATIG VERHAREN

Wanneer een kat te lang achter-
een blijft verharen, dan wel on-
afgebroken het .hele Jaar door
verhaart, zult u er verstandig aan
doen de dierenarts te konsulte-
ren, die dan wellicht tot de kon-
klusie zal komen, dat de kat uit

konditie is en dat een of andere
tonicum voldoende Is om de ge-
wenste toestand te herstellen.

Ook bestaat de mogelijkheid, dat
hij een tijdelijke of blijvende wij-

ziging in het dieet zal voorschrij-

ven. Men heeft wel beweerd, dat
katten die langdurig of onafge-
broken verharen, deze onge-
wenste eigenschappen zouden
meegeven aan hun nakomeling-
schap, maar daaromtrent staat

wetenschappelijk vooralsnog niets

vast. Wel Is het waarschijnlijk

beter om niet te fokken met een
kat die hevig aan het verharen
is, omdat de vorming van de
nieuwe vacht een extra belasting

vormt voor het dier.

Koppelen van kwaliteit aan kwantiteit

van voedsel en voeding is noodzakelijk

'Gezond voedsel is zeker niet hetzelfde als gezonde voeding. Kwaliteit

en hoeveelheid behoren aan elkaar gekoppeld te zijn. In de ontwikke-

lingslanden schort het vooral aan de kwaliteit en helaas soms ook aan

de hoeveelheid. Bij ons speelt te grote hoeveelheid doorgaans de hoofd-

rol'.

Dit zei prof. ir. S. Iwema, voorzitter van het Koninklijk Genootschap

voor Landbouwwetenschap (KGLW), tijdens een onlangs gehouden

voordrachtenreeks over het onderwerp 'Verantwoorde voedselproduktie'.

.Volgens prof. Iwema kunnen voedselvoor-
zieningen naar ontwikkelingslanden het
leed weliswaar op korte termijn verzach-
ten, maar vormen zij geen waterdichte op-
lossing voor het wereldvoedselvraagstuk.
Vergroting van de voedselproduktie moet
volgens prof. Iwema voorop staan.

'Terwijl West-Europa te kampen heeft
met grote overschotten en de landbouw er
zelfs een moeilijke tijd doormaakt, wordt
elders honger geleden, omdat de beschik-
bare geldmiddelen ontoereikend zijn om
de" hoog noodzakelijke voedingsstoffen te

verkrijgen', zo zei hij.

*, Mej. dr.j ir. Th. F. S. M. van Schaik,
'.JiÖofd afdeling voorlichting van het Voor-
lichtingsbureau voor de Voeding in Den
Haag wees er op, dat volgens een schat-
ting van de Voedsel- en Landbouworgani-
satie van de Verenigde Naties meer dan
de helft van de mensheid ondervoed is.

Er is waarschijnlijk nooit een tijd ge-
weest dat er voldoende voedsel was voor

Z.S.V. ,,ZandvoortmeeuwenJ'

Uitslagen zaterdag 17 mei:
Purmersteijn 2—Zandv.m. 2

Zaterdagkompetitie:
SMS 2—Zandv.m. 2

Uitslagen zondag 18 mei
Beslissingswedstrijd promotie
Bes. Se klasse K.N.V.B.:
DCO 2—Zandv.m. 3

Kompetitie:
ADO '20 12—Zandv.m. 12

Programma maandag 26 mei
Tweede Pinksterdag:

1 De Brug 5—Zandv.m. 12

Tennisclub „ZANDVOORT"
Uitslagen competitiewedstrijden
Zondag 18 mei:
Zandvoort 1—Alta 3
De Meent 3—Zandvoort 2
Zandvoort 3—H.Hugowaard 1
Egmond 3—Zandvoort 4
Vlieg. Hollander 6—Zandvoort 5

(Zandvoort 5 kampioen)
Jeugdcompetitie: l

Zandvoort—Lucky Strike 4—

3

' "" (Zandvoort jeugdkampioenj
Zaterdag 17 mei:
Uitslagen herencompetitie
Bennebroek 1—Zandvoort 1
Zandvoort 2—DSS 1
Zandvoort 3—Bloemendaal 2

Gemengde competitie:
Gietellng 2—Zandvoort 1

2—2

3—4

2—0

2—4

12 u.

7—1
1—6
3—5
0—8
0—8

2—2
3—1
1—3

0—4

P. V. Pleines
Afgelopen zondag namen de duiven van
'Pleines' deel aan een wedvlucht vanaf
St. Ghislain: afstand 220 km. Na om 11.10
uur in genoemde plaats te zijn gelost, ar-

riveerde de eerste duif om 15.01 uur. Hier
volgen de uitslagen:
Dannenburg: 1, 6, 7, 14, 22, 23.

B. Lukassen: 2, 9.

M. Koper: 3, 16, 19, 33.

H. Lansdorp: 4, 11.

J. Donker: 5, 13, 24.

K. Driehuizen: 8.

A. Molenaar: 10,- 18, 35.

W. Driehuizen: 12, 17, 28, 32, 34.

Jb. Koper: 15, 20, 27, 36.

C. Visser: 2.

W. Terol: 25, 29.

J. Vos: 26.

J. Harteveld: 30.

A. Kraayenoord: 31.

iedereen en de problemen die de wereld
in de toekomst te wachten staan kan men
niet los zien van de tegenwoordige situa-

tie van de voedselvoorziening en die in

het verleden', zo zei hij.

'Het voedingspatroon in Nederland is

na de oorlog aanzienlijk veranderd. Sinds
1950 is het gebruik van koolhydraatrijke
voedingsmiddelen als aardappelen, brood,
grutterswaren en peulvruchten met 7,4

procent afgenomen, terwijl het gebruik
van vetten steeg met 24,8 procent. Grote
bijdragen aan de toeneming van calorieën

leverden ook suiker, stroop glucose, vlees,

vis, eieren en fruit. Vooral de lagere in-

komensgroepen hebben tot deze gemiddel-
de trend bijgedragen'.

Mej. Van Schaik zei verder dat het ca-

lorieënverbruik in de ontwikkelingslanden
in 1966: 2170 per persoon per dag be-

droeg, dat wil zeggen 6 procent onder de
2300 calorieën die gemiddeld per persoon
per dag beschikbaar zouden moeten zijn.

Hiertegenover staan de 3070 calorieën van
de ontwikkelingslanden, dat is 20 procent
meer verbruik dan nodig is.

Volgens schatting krijgen tenminste 500

a 600 miljoen mensen in de ontwikkelings-
landen te weinig voedsel en lijden meer
dan 1500 miljoen mensen aan voedselge-

brek. Ontoereikende voeding leidt tot de-

ficiëntieziektes, tot groot ziekteverlet, apa-

thie en onvoldoende arbeidsprestatie en

dit leidt, gecombineerd met gebrek aan
geschikte produktiemiddelen, tot lagere

produktiviteit en tot nog grotere armoede
en nog slechtere voedselvoorziening. Het
is een vicieuze cirkel', aldus mej. Van
Schaik.

Volgens prof. dr. H. A. P. C. Oomen,

adviseur afdeling Tropische Hygiëne van

het Koninklijk Instituut voor de Tropen

te Amsterdam, zou vermindering van het

Nederlandse volksmenu met 50 gram vet

per dag zonder twijfel de gezondheid be-

vorderen en het leven verlengen. Vermin-

dering van het dagrantsoen met 50 gram

suiker per dag zou volgens hem wellicht

even waardevol zijn voor het gebit als

fluoridering van drinkwater.

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.
Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven
te delen in voorspoed en
tegenspoed.
Zi] vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij
geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe te

komen.

Vraagt U eens onze

uitgebreide kleuren

reportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-
tingen. Het Duits-Neder- -

landse Bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post
fach 1465, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

Te koop aangeb.: KOLEN-
CONVECTOR (Beckers)
en aardgas govelkachel.
Tel. 3527, na 6 uur.

Jonge vrouw, (20 jaar),

werkz. bij de Gemeente
Zandv., zoekt van juni tot

en met half sept. 1-pers.

KAMER m. was- en koolt-

gelegenh., prijs n.o.e.t.k.

Br. nr. 3904 bur. Zandv.
Courant.

Schous KINDERLAND Zandvoort vraagt

rkoopster
Wij hebben kinderen als voornaamste klant,

daarom is het zo leuk in Kinderland.

Komt U met ons praten?

In Haarlem kunt U iedere dag binnenstappen,
maar ook na 6 uur bent U welkom.

Schous UïstéMmté]
OUDE GROENMARKT 16', HAARLEM
achter de oude St. Bavo, tel. 023-324464.

Hotel Friesland
HOGEWEG 36, vraagt voor direkt:

nl hulp
om de afwasmachine te bedienen. Loon ƒ 150,-

netto per weck. Aanm.: dagelijks, persoonlijk,

of telefonisch 2627.

TE KOOP:
2 pers. ledikant (sleemo-
del), nieuw met matras,
ƒ 30,-; grasmaaimachine,
ƒ 20,-. Telefoon 3101.

Zo spoedig mogelijk gevr.:
een net MEISJE voor de
bediening. Hotel 'Interla-

ken', Van Speijkstraat 20,

telefoon 2966.

Op 24 mei hopen ' onze geliefde

ouders

P. J. Delies

E.~ Delles-Faber
hun 12% -jarige huwelijksfeest te

vieren.

Dat zij nog vele jaren verenigd mo-
gen blijven hopen

Robbie, Hansje en Linda.

Boerlagestraat 5, Zandvoort.

Visite-

kaartjes

Gertenbachs
Drukkerij

Te huur gevr.: gestoffeer-
de ZIT-SLP.KAM. m. keu-
ken door echtp. ca. ƒ 300,-

a ƒ400,- p.mnd. Br. ond.
nr. 3903 bur. Zandv. Crt.

KAMER gezocht m. gebr.
v. keuk. door jongedame.
Br. nr. 3902 bur. Zandv.
Courant.

MEISJE tot 20 jr. gevr.
in klein gezellig restau-

rant. Telefoon 2908.

Groot HUIS te huur, 1 mi-
nuut van zee, 7-27 juni,

ƒ 650,-. Tel. (02507) 5299.

JONGEMAN, 22 jr., zoekt
met ing. van 1 juni tijde-

lijk WERK voor min. 1
maand. Br. ond. nr. 3901
bur. Zandv. Courant.

VERLOREN:
smal strikbontje, gaande
van Gerkestr. naar Grote
Krocht. Teg. bel. graag
terug. Mw. Boonstra, Dr.
C. A. Gerkéstr'aat 97, tel.

3501.

Te koop: 2 Siamese POES-
JES. Telefoon 4190.

Gevr. voor 2 ocht. p.w.:

HULP i.d. huish., ƒ4,- per
uur netto. Mevrouw Gaus,
Kerkstraat 14, tel. 2102.

Weg. emigratie te koop:
div. art. voor kinderen en
elektr. apparaten, tel. 56'52

Gevr.: flinke KRACHT bij

WASUNIE, Haltestr. 63,

telefoon 5650.

N.V. Aannemersbedrijf P. Vermeer - Hoofddorp
vraagt voor direkt:

Ploeg stratenmakers

met opperlieden
Aanm.: telef. bij uitvoerder (02518) 3018,

(na 18 uur).

Al zou u zo een klein

stukje TV kunnen hu-

ren om te adverteren,

zou dit nog altijd ƒ 80
kosten voor een paar

seconden.

PAPIER IS ECHTER -GEDULDIG! !! !

De Zandvoortse Courant biedt u de ge-

legenheid om dagen-, maanden, ja zelfs

jarenlang te adverteren voor een fractie

van deze prijs. Wij kunnen u zeer lage

mm-prijzen aanbieden bij contracten van

1000 mm per jaar of meer. Van een goed

verzorgde advertentie, een wijde lezers-

kring bent u verzekerd.

Gaarne verstrekken wij u alle inlichtingen

aan ons bureau: Achterweg 1 - Tel. 2135

^^^^^i^^i^

CASH & CARRY CONTANT BETALE

ZEER MOOIE
GEBORDUURDE LAKENS

1 PERSOONS, 150x250 9,-

2 PERSOONS, 180 x 250

BIJPASSENDE SLOPEN, fl 7VL
HOTELSLUITING &f «

BEHA'S, 3)4 CUPS, LYCRA MET
ELASTISCHE SCHOUDER-
BANDJES »»»

BAD EN STRANDKLEDING VOOR DAMES

EN HEREN VOOR SPOTPRIJZEN!

NYLON ONDERJURKEN, SMALLE BANDJES

MET KANTGARNERING, KLEUREN: ROSÉ,

GEEL, BLEU EN WIT 4,50

UW SPECIAALZAAK

VOOR

TEXTIEL EN

WONINGTEXTIEL

PRACHT KWALITEIT
GRASLINNEN LAKENS

1 PERSOONS, 150x250 8,—

2 PERSOONS, 180 x 250 9,—

GRASLINNEN SLOPEN,

HOTELSLUITING, 60x70 cm
1.90 2,25

NYLON CHARMEUSE DAMESSLIPS
KLEUREN: ZALM EN LILA

LYCRA DAMESPANTY'S, KLEUREN: CERISE,

BEÏGE, BLAUW, ROSÉ EN WIT 3,90

e etage Grote Houtstraat 83-87
GEDEMPTE OUDE GRACHT 86, (onder één dak)

RIJKSSTRAATWEG 533, (Delftwijk), HAARLEM-NOORD

KORTING BIJ AANKOPEN
TOT 250 GULDEN

BOVEN DE 250 GULDEN

EEN KORTING VAN
Cheques en dir,ect uitgeschreven girokaarten worden als contante betaling

geaccepteerd - Goederen kunnen niet geruild worden
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Ofschoon voor grootmeester Szabo, on-
langs 52 jaar geworden, zijn beste jaren
wel voorbij zijn, blaast hij zijn partijtje

nog altijd goed mee. Uit het jongste Hon-
gaarse kampioenschap is de volgende
partij: Szabo—Polpar, Hotujarije 1960
1. d2-c!4, d7-d5, 2. c2-cl, e7-e6, 3. Pbl-c3,
Pg8-f6, i. c4xd5, eSxd5, 5. Lcl-g5, Lf8-
e7, 0. e2-e3, c7-c6, 7. Ddl-c2, Pb8-d7, 8.

Lfl-d3, 0-0, 9. Pgl-e2, Tf8-e8, 10. 0-0, Pd7-
f8, 11. Tal-el (In deze bekende openings-
variant, waarbij overigens het paard in de
regel naar f3 wordt ontwikkeld, is het ge-

ijkte witte plan een aktie op de damevleu-
gel: 11. TaM, gevolgd door b2-b4-b5, de
zgn. minonteitsaanval. Szabo heeft echter
een ander idee: f2-f3, e3-e4 met centrum-
ovcrwicht) 11. ...g7-g6 (In zijn aanteke-
ningen in het Engelse CHESS schrijft

Szabo, dat hij 11. ...Ph5! het sterkst acht;
die zet zou loperruil forceren en f2-f3 al-

thans tijdelijk onmogelijk maken) 12. f2-

f3, Pf8-e6, 13. Lg5-h4, c6-c5? (Principieel

juist, maar in dit geval foutief. Szabo be-

veelt weer 13. ...Ph5 aan) 14. Ld3-b5!,
Te8-f8, 15. d4xc5, a7-a6, 16. Lb5-a4, Pefi

xc5, 17. Tel-dl, Lc8-e6, 18. Pe2-f4, Ta8-
c8, 19. Lg5xf6, Le7xf6, 20. Pc3 x d5 (Al-

dus heeft Wit de zwakke d-pion gewon-
nen, maar de zaak is niet zo eenvoudig
als zij lijkt. Want wat gebeurt er op 20.

...Lf5? De dame moet La4 blijven be-
schermen en op 21 e4 kan 21. ...Pe4: vol-

gen; maar Szabo had uitgerekend dat hij

hierop 22. fe4:ü kon antwoorden met het
vervolg 22. ...Tc2:, 23. Lc2:, Lg4, 24.

Ph5ü, Ldl:, 25. Phf6:+ en 2ff. Ldl: en
Wit moet met zijn drie stukken voor de
dame kunnen winnen. Een fraaie variant)
20. ...Le6xd5, 21. Pf4 x dS, Lf6-e5, 22. f3-

f4, Le5-b8 (Wit heeft een pion meer, maar
de winstvoering kan nog erg lang duren.
Maar Szabo ontdekt in deze stelling een
combinatie, die direkt wint) Zie diagram

wk?, = Ww, i^J "f wW.

m m&
'f 'f

* h
m Jm lil '*myr

mm
•mm

abcdefgh
23. La4-d7!, Pc5 x d7, 24. Dc2xc8!, Dd8x
c8, 25. Pd5-e7+, Kg8-g7, 26. Pe7xc8, Pd7-
f6, 27. Tdl-cl en Zwart gaf op.

Een elementaire combinatie, maar je moet
er maar op komen!

Correspondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044, 3045 Politie

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeente-secretarie

2071 Borlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023)-42212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023)-65185 Singer Naaimachines, vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023) -87487 Singer naaimachines, vert.

P. HoTissart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reifsma

4519 Diamond Shop, fa. Barber & Zn.
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN f

TER WOLBEEK BELLEN!
(023) -88277 Telefonisch Servicebureau en

Boodscltappemlienst, dag en nacht-

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

iw 4

'Ml'li,

donderdagmorgen 9 uur

NA DE SUCCES-
VOLLE START IN
HAARLEM-NOORD
VANAF 22 MEI IN
ZANDVOORT EN
BINNENKORT IN
HAARLEM ~ OOST
AMSTERDAMSTR.
EEN FILIAAL VAN
..DE WITTE KRUIK"

• ••
WIJ MAKEN DE
DRANKEN VOOR
ZANDVOORTERS
EN DUIZENDEN

zelfbediening
drankenservice

„DeWitteKruik"

ï*£NïNi

SCHIEDAMSE --^jf&Z-
lOllElfi LITER vanBfiO"""^

jenever ^
vieux

LITER van£s95' H(t

VRUCHTEN
OÏ*éIH LITER va„,£60

dewi|ll Vim

ONZEVIEUX
JENEVER

LIKEUREN

zijnproducten van

en zn Schiedam
DISTILiÉËtRDERIJ AP1776

2 halve liters 93
JUS DORANGE fles 79

892 FLESSEN

DRANKEN SERVICE

whisky

OKAY ***-*» IO.95

BALLANTIMES^f- ^15.95

WHITE LABEL ^- ^15?s

WHITE HOBSE^ ^1595

FBANSECOGNAC
HENNESSY -2$P~ Hh

BRANDYNAPOLEON
MeTC«RATj5 <

VIEUX
FRANSEWIJN
SHERRY 3 FtessEN—
aperitief apricot'citroem

LIKEURWIJN 3,, **,,

MeTC«RATj5 COÖMACCaLAS
LESTROISETOILES
IMPOR.TCL OÊ FBANCt jlö'SS-*

!50

ROOD-WIT.

Me

EKSTERSTRAAT-HAARLEM

nu ook ut

andvoort
GROTE KROCHT 15

NAAST ALBERTHEIJN
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Publieke opinie mobiliseren

Voor zaak

Van natuur- en milieubehoud

Wij worden 24 uur per dag door zoveel zaken en problemen van maat-

schappelijke-, politieke- en economische aard ^besprongen en in beslag"

genomen dat het niet direkt opvalt dat het milieu waarin wij leven bezig

is snel te veranderen. Nu is verandering op zichzelf geen zaak waar wij

ons ongerust over dienen te maken zolang wij er de nodige aandacht aan

besteden en onze 'greep' op de situatie niet verliezen. Maar het wordt

anders wanneer een bepaalde verandering of ontwikkeling in onze sa-

menleving aan onze interesse en waakzaamheid ontsnapt. Dan kan een

toestand ontstaan die fataal is voor mens en samenleving.

Een verandering, die een rampzalige om-
vang kan gaan aannemen, wanneer wij er
lauw en onverschillig onder blijven, vol-

trekt zich momenteel in de natuur. Niet
alleen in het landschap op honderden kilo-

meters van ons bed en woonplaats, maar
ook in. onze direkte omgeving.

Soms, maar lang niet altijd, ontdekken
wij dat bekende en vertrouwde bloemen
en planten er niet meer zijn. Maar ze wa-
ren er — korenbloemen, margrieten, dot-

ters en boterbloemen — vóór zij door gif-

tige stoffen werden bestrooid, beblazen en
bespoten of door luchtvervuiling, veroor-

zaakt door industrie, huisbrandolie, e.d.,

werden vernietigd. De chemische bijpro-

dukten en afvalstoffen van onze moderne
maatschappij zijn bezig ons leefmilieu

grondig en in negatieve zin te beïnvloe-

den en te veranderen. Want de verontrei-

niging van bodem, lucht en water vormt
in toenemende mate een bedreiging voor
al wat groeit, bloeit en leeft in de natuur.

vogelstand ernstig aangetast
De vogelstand, met name die van de

roofvogels, is al ernstig aangetast door
de chemicalieën die zich overal in de bo-

dem, de lucht en het water ophopen. In
heel Europa zijn binnen twintig jaar alle

roofvogels zeker tot een tiende deel van
hun populatiesterkte teruggebracht: een
groot en onherstelbaar verlies binnen de
natuur en een niet mis te verstane waar-
schuwing voor de toekomst van de mens.

Roofvogels en uilen staan aan het eind

van een grote voedselketen en zamelen
alle akelige chemische bijprodukten, in-

clusief land-, tuin- en bosbouw op, zodat
daar de eerste sterfte optreedt, waaraan
later andere organismen, ook wij mensen,
ten gronde zullen kunnen gaan. Geen pret-

tig vooruitzicht.

Een ander alarmerend voorbeeld van
de gevolgen van verontreiniging: dicht bij

huis en in eigen land. Zestig jaar geleden
werden er op de beroemde visafslag van
Kralingse Veer nog jaarlijks vijfentwin-

tigduizend zalmen aangevoerd. Thans is

er van zalmvisserij nog nauwelijks spra-

ke. Het Rijnwater is door afvalstoffen zo

vervuild, dat zelfs de ziektekiemen in het
water te ziek zijn om ons ziek te maken.
Ook het verdwijnen van korstmossen en
algen op boomstronken is een teken aan
de wand dat er iets goed mis is in de na-

tuur.

geen zaak meer van Prikkebeen

Natuurbescherming en behoud is duidelijk

geen zaak meer van enkele particulieren
— zonderlingen die er a la Prikkebeen in

kniebroek en sandalen op uit trokken om
zeldzame plantjes te bestuderen en vogel-

tjes te betrappen. Het is ook geen zaak
meer van een groep of een enkele land.

Het behoud van de natuur is een interna-

tionale zaak die ons allen aangaat: ons

bestaan en alles wat groeit en leeft in de
natuur hangt er. van af. Natuurbescher-
ming is een noodzaak geworden.
Om zoveel mogelijk mensen, jong en

oud, daarvan te overtuigen is het jaar

1970 — dat over acht maanden begint —
door het ministerscomité van de raad van
Europa uitgeroepen tot Europees natuur-

beschermingsjaar. De aktiviteiten zullen

in ons land vooral liggen op het terrein

van de voorlichting en educatie. Volgend
jaar mei wordt een natuurboekenweek ge-

houden. Radio en t.v. zullen ruimschoots

aandacht aan het probleem van het milieu

behoud schenken. Voor de basisscholen

komen er vier lessen met als kernthema
de wederzijdse afhankelijkheid van de

voor
FIETSEN

en
OMMERS

VER5TEE0E
HRLTE5TR. IS - TEL : 4499 - ZBKDV00RT

mens' on de natuur. Voor het voortgezet
onderwijs wordt gewerkt aan plannen de
scholieren te confronteren met het pro-

bleem van het milieubehoud en hoe zij

hiertoe kunnen bijdragen. Dit alles zal ge-
schieden ander leiding van het Nederlands
comité N 70 — aanduiding voor het na-
tuurbeschermingsjaar — waarvan prof.

dr. K. H. Voous voorzitter is.

natuur redden voor nu en later

Prof. Voous is van mening dat het pro-
bleem voor ons land is: hoe in dit dichtst-

bevolkte gebied van Europa nog iets van
de gevarieerdheid .van de natuur kan wor-
den gered, _opdat' onze huidige en' na ons
komende generaties nog iets aan de na-
tuur kunnen beleven, ervan kunnen leren
en er de mogelijkheden tot lichamelijke
en geestelijke recreatie in kunnen vinden.
Broodnodig voor het leven en voortbe-
staan.
In ons land zal de aandacht speciaal

worden gevestigd op het behoud van de
niet alleen voor Nederland unieke weide-
vogellandschappen, het behoud van de
roofvogels, het behoud van de overwinte-
ringsmogelijkheden voor de wilde ganzen
en het behoud van de Waddenzee als na-
tuurreservaat. Uiteraard zal daarbij het
probleem van de bodem-, water- en lucht-

verontreiniging steeds aan de orde worden
gesteld.

Nogmaals, natuurbehoud is een zaak
van allen en - iedereen. Het begint bij de
tuin en langs de weg. Daar worden de
meest giftige stoffen de bio-sfeer inge-
strooid. Wanneer zij hun vernietigend
werk hebben verricht, blijven verarming,
vervlakking en fantasieloosheid over.

Kortom dan derven wij een stuk levens-
vreugde. Om dit en erger te voorkomen
verdient de zaak van de natuurbescher-
ming onze aandacht: ook vóór en na het
komende natuurbeschermingsjaar.

VOORTZETTING ALGEMENE
LEDENVERGADERING ZVM
OP 2 JUNI.
Zoals in de editie van afgelopen dinsdag

werd bericht zal de algemene ledenverga-

dering van Zandvoortmeeuwen — jl. maan-

dag tijdens de soms heftige debatten rond

de verkiezing van een nieuwe elftalkom-

missie door de voorzitter verdaagd — op

maandag 2 juni a.s. in het klubgobouw

van de vereniging worden voortgezet. Tij-

dens de bijeenkomst zal de rest van de

agenda, te beginnen met de benoeming
van een elftalkommissie, worden afgehan-

deld. De aan de beurt van aftreden zijnde

bestuursleden, t.w. de heren W. Kolk, G.

Poots en B. Schut, die zich aanvankelijk

zonder meer beschikbaar hadden gesteld

voor herverkiezing, doen dit thans onder

voorbehoud.

In het kluborgaan 'De Zandvoortmeeuw'

heeft de secretaris van de vereniging, de

heer E. van Petegem, gedreigd te zullen

aftreden 'indien men blijft voortgaan al-

lerlei persoonlijke aangelegenheden boven

het verenigingsbelang te stellen'. Hij heeft

voorts ernstige kritiek op de wijze waar-
op sommigen hun mening kenbaar maken.

WETHOUDER BETROKKEN BIJ
AUtOBOTSING
-Dinsdagmiddag vond op de hoek van de

Duindoornlaan en de Zandvoortselaan een

aanrijding plaats tussen twee auto's,

waarvan er een werd bestuurd door de

Zandvoortse wethouder voor publieke wer-

ken, de heer J. R. Oostenrijk. De wethou-

der en de bestuurder van de andere wagen
bleven ongedeerd. Beide voertuigen wer-

den zwaar beschadigd en moesten met een

kraanwagen worden weggesleept.

Natuurbescherming
gaat ons allen aan.

TOZ gaf gevarieerd concert

in sporthal

Wanneer wij schrijven 'gevarieerd concert', dan is dit mild uitgedrukt.

In feite was de uitvoering van het Oratoriumkoor op dinsdag 20 mei j.1.

een 'vat vol tegenstrijdigheid'. Op het programma stonden twee werken:

Requiem van Gabriël Fauré en 'De Schipbreuk' van Joh. Wagenaar.
(tekst van Gerrit van de Linde Janszn. uit de bundel 'Gedichten van den
schoolmeester')

Waarschijnlijk wordt dit in de muziekwereld niet zo bezwaarlijk gevon-

den. Het is dan ook maar een opmerking van een leek, die aanvoelt dat

wellicht het gebrek aan repertoir een dergelijke keus van twee zo uiteen-

lopende werken noodzakelijk maakt.

In het Requiem, van Fauré zou Annette
de la Bije de sopraan-solo in het 4e deel— Pie Jesu — zingen. Zij wordt echter
momenteel gekweld door een keelontste-
king en mag op medisch advies voorlopig
haar stem niet gebruiken. De heer C. Kuy-
per, voorzitter van het koor, deelde mede
dat Corrie Bijster haar zou vervangen.

De muziek van Fauré's Requiem is van
een aangrijpende Schoonheid. Het door
talrijke leden van jhet Kon. Toonkunst
mannenkoor 'Zang

]
en Vriendschap' te

Haarlem
,
versterkte

| eigen Oratoriumkoor
bereikte wederom, een treffende samen-
klank met het Noordhollands Philharmo-
nisch Orkest, waarbij ook het uitstekende
orgelspel van Lourens Stuifbergen (in het
7e deel, 'In Paradisum') opviel. De soliste,

Corrie Bijster ontroerde door een gevoelig
gezongen 'Pie Jesu', het driemaal her-

haalde Jezus, goede Herder, geef hun de
eeuwige rust.

--De baritonpartij in dit Werk werd ver-

zorgd door Meinard Kraak, die een krach-
tige en welluidende stem. bezit. In het
Lïbera me vonden Wij hem op z'n best.

Het koor blonk o.i. üit in het Sanctus met
een andante-achtig Hosanna in excelsis

van de tenoren.

Prachtige, melodieuze muziek en zang
in dit weemoedige werk van Fauré. Er
was gelukkig wel een lange pauze, maar
de cantate 'De Schipbreuk' was hierna
eigenlijk een anti climax. Het is mogelijk
dat veel mensen plezier hebben beleefd
aan dit werk en er valt heus wel wat in

te genieten, maar na het gevoelige eerbe-
toon van Fauré aan de doden, was de om-
schakeling naar de Schipbreuk van de
schoolmeester een beetje te veel gevergd
Dit neemt echter niet weg dat alle uitvoe-
renden, orkest, koor, solisten: Corry Bij-

ster, Gerard Honig (tenor) en Guus Hoek-
man (bas), meer dan hun best hebben ge-
daan! De drie genoemde solisten gaven
blijk ook wel iets van acteren af te we-
ten, zij het dan dat zij van Gerrit van de
Linde Janszn. niet veel verder mochten
komen dan de kolderieke sfeer van een
komische opera. Een heel bijzondere ver-
melding verdient o.i. de pianobegeleiding
door Nelly Wagenaar, dochter van de
componist.
Het koor was zonder meer voortreffelijk

in het walsgedeelte:

Een langdurig applaus, door het publiek
staande uitgevoerd, was de beloning voor
de muzikale arbeid van het ganse gezel-

schap, zeker niet het minst voor de uit-

stekende leiding van de dirigent, Jan
Laarveld.

Tenslotte moet ons van het hart dat
eens te meer is gebleken dat de sporthal
te .enenmale ongeschikt is voor het hou-
den van concerten. Het is een enorme
ruimte, die ons uitermate dienstig lijkt

om er sportevenementen in te geven. Van-
daar dat zij sporthal heet. Maar voor een
concert ontbreekt de sfeer, terwijl de ge-
luiden, die niet bij het concert horen, bij-

zonder hinderlijk zijn. Zo zagen wij een-
maal dat Jan Laarveld op een gegeven
ogenblik, toen er ergens opzij van het po-
dium iets omviel, een geïrriteerd gebaar
maakte.
Wanneer men wil doorgaan met het ge-

ven van muziek-manifestaties op niveau,
dan zal Zandvoort niet onder een behoor-
lijke concertzaal uit komen!
Men zou er maar eens rond de tafel

voor moeten gaan zitten. Uiteindelijk is

er ook een sporthal gekomen toen het hier
menens werd met de sport! H.W.

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de corres-
pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-
zorgd, staan achter de naam van 't schip
vermeld.
Argentinië: m.s. 'Argentina', 29-5
Australië: m.s. 'Westerkerk', 29-5
Canada: m.s. 'Beaverpine', 28-5; m.s. 'Chi-

cago', 30-5
Chili: m.s. 'Jytle Skou', 27-5
Ned. Antillen: m.s. 'Nordia', 27-5
Verenigde Staten van Amerika:

m.s. 'Atlantic Song', 29-5
Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:

m.s. 'Simonskerk', 28-5
m.s. 'Walvis Bay', 30-5

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-
kantoren.

WATERGETIJDEN

BEROEPSCHRIFT J. J. PAS
ZAL OPNIEUW DOOR GS
WORDEN BEHANDELD
Het door de heer J. J. Pas bij Gedeputeer-
de Staten van Noord-Holland ingediende
beroepschrift tegen het raadsbesluit hem
niet als lid van de Zandvoortse gemeente-
raad toe te laten, zal opnieuw door Gede-
puteerden in behandeling worden geno-
men. Deze nieuwe behandeling vloeit voort
uit het feit, dat de eerder door GS geno-
men beslissing de heer Pas toegang tot de
raad te verlenen, op grond van een fout in
de behandelingsprocedure, door de Kroon
werd vernietigd. De behandeling door het
provinciaal bestuur is vastgesteld op 20
juni a.s. Tijdens de zitting zal burgemees-
ter A. Nawijn een toelichting geven op
het raadsbesluit de heer Pas niet als ge-
meenteraadslid toe te laten.

BAKKERS BEëINDIGEN

WIJKSANERING

'

De broodlevetianciers in Zandvoort heb-
ben besloten ingaande 14 juni a.s. de sa-
nering van de wijkbezorging te beëindi-
gen. Tijdens een onlangs gehouden leden-
vergadering konden de bakkers niet tot
overeenstemming komen over de toekom-
stige saneringspolitiek en viel na een uit-
voerige discussie het besluit de her-inde-
ling van de wijken ongedaan te maken,
De samenwerking tussen de bakkers in-
zake de broodbezorging heeft vijf jaar ge-
functioneerd: personeelsgebrek, de lange
afstanden tussen de klanten en problemen
van economische aard, vormden de voor-
naamste motieven om tot sanering over
te gaan.

Naschrift:
Terwijl overal wordt gezocht naar vormen
van sameniverking voor het bereiken van
meer efficiënte en kostenbesparende werk-
methoden hebben de bakkers in de bad-
plaats besloten de daarop gerichte wijk-
sanering af te schaffen.
Het personeelstekort, de soms bar lange

afstanden tussen de klanten en de bednjfs-
onkosten vormen blijkbaar geen beletsel
meer het stelsel van de bezorgingdoublures
opnieuw in te voeren. Een 'systeem' dat in
alle opzichten uit de tijd is en waarmee
de bakkers de klok vijf jaar terug draaien.
Uit de tijd is ook de wijze ivaarop het
overleg is gevoerd en het besluit werd ge-
nomen de wijksanering te beëindigen. De
zaak is bedisseld zonder het publiek, dat.

bij de bezorging toch ten nauwste is be-
trokken, er vooraf in te kennen. Van in-
spraak ivas geen sprake. De bakkers ge-
dragen zich als regenten.

HW



Hulpmiddel bij notulering

Voor aanschaf van bandrecorder

vragen b en w een krediet van f. 4.500

A.s. dinsdag gaat — na zes weken schikbaar <-e stellen. Het bedrag willen b.
° b en w., nu de Kans op nadelige bedrijfsre-

sultaten als gevolg van de omschakeling
op aardgas nihil is geworden, putten uit

rust — de volksvertegenwoordiging

van de badplaats weer vergaderen.

De door b. en w. voor de bijeen-

komst samengestelde agenda telt

— inclusief de rondvraag — twin-

tig punten.
B. en w. stellen de raadsleden voor een
doorstromingsverordening in het leven te
roepen tot regeling van uitkeringen aan
ingezetenen van de gemeente, die door te
verhuizen de doorstroming bevorderen:
het verhuizen van gezinnen uit een te

is de aanschaf van een bandrecorder voor
j

goedkope huurwoning naar een veel duur-
liet 'vocaal' notuleren van de beraadsla-

i dere huurwoning en ook bij het verwisse-
gingen^Eind vorig jaar hadden de raads- len van «en naar verhouding te grote

Een van de onderwerpen die de avond na
tweede Pinksterdag aan de orde komen

het 'bedrijfsreservefonds
aardgas'.

omschakeling

leden P. Flieringa (groep Breure, N. J.

Janssens (bp) en W. Kok (azb) schrifte-
huurwoning voor een kleine huurwoning.

Naar de mening van het college kan de

opname in gebruik hebben, naar de erva-
ringen in de praktijk geïnformeerd en
is aan de hand daarvan tot de konklu-
sie gekomen dat het aanbeveling verdient
een bandrecorderinstallatie aan te schaf-
fen. Voor de aankoop vragen b. en w. een
krediet van 4.500 gulden.

De komst van een bandrecorder heeft , . . .
- ,. ,

konsekwenLies voor het reglement van te
'
v
f
a
?
en b

' en ™' ??nn de afgevaardigden

komende gevallen een uitkering te doen
van een bedrag ineens. B. en w. zouden de
hoogte van de uitkering willen bepalen op
800 gulden.

Voor een onderzoek naar de toestand der
gebitten van de kinderen op de openbare
en bijzondere kleuterscholen in de gemeen-

orde. Volgens het college dient het regle-

ment zodanig te worden gewijzigd dat op-
merkingen over de notulen schriftelijk

moeten worden ingediend en wel uiterlijk

op de dag voorafgaande aan die van de
vergadering, waarin zij vastgesteld moet
worden. Er is dan nog voldoende tijd om
de juistheid van de opmerking door het
afluisteren van het desbetreffende gedeel-
te van de band te verifiëren. Men dient
niet de situatie te krijgen, dat tijdens de
behandeling van de notulen in de raad de
bandrecorder op tafel moet komen, aldus
b. en w.

Het college verzoekt de raad een bedrag
van ƒ 28.500,— te voteren voor de aanleg
van een parkeerterrein op een stuk braak-
liggende grond achter de Kleine Krocht,
alsmede het aanbrengen van parkeervlak-
ken en het plaatsen van parkeermeters op
het noordelijk gedeelte van de Oranje-
straat en op een gedeelte van het Kerk-
plein. De voorgestelde parkeerplaats ach-
ter de Kleine Krocht wil het college be-

stemmen voor auto's van leden van het
gemeentebestuur, gemeenteambtenaren en
anderen, die het gemeentehuis of het ge-
bouw van de dienst van publieke werken
bezoeken.

Tot nu toe parkeren bij gebrek aan een
behoorlijke parkeergelegenheid de ambte-
naren en de bezoekers van de gemeente-
lijke gebouwen hun auto's in de Oranje-
straat en het Kerkplein. Door het 'lang

parkeren' van deze auto's in het centrum
van. het dorp wordt de ruimte voor 'kort

parkeren' door het winkelend publiek en
de bezoekers van banken en kantoren in

beslag genomen, hetgeen b. en w. een on-
gewenste toestand vinden.

Teneinde het gebruik van het parkeer-
terrein achter de Grote Krocht te stimu-
leren en om te bereiken dat de daardoor
op straat vrijkomende ruimte ook inder-

daad voor 'kort parkeren' wordt benut,
dienen volgens het college in het noorde-
lijk gedeelte van de Oranjestraat en op
een gedeelte van het Kerkplein parkeer-
v'akken en parkeermeters te worden,aan-
gebracht. Wanneer de raad met deze plan-

nen akkoord gaat zal het parkeerterrein-
tje op het Raadhuisplein worden opgehe-
ven, beloven b. en w.

Voor de verbetering van het gasbuizennet
in een aantal straten, vraagt het collego

aan de raad een krediet van een ton be-

een bedrag van ƒ 1500,— te willen vote^
ren. Het onderzoek zal worden verricht
door de stichting ter bevordering van do
schooltandverzorging in Zandvoort. Mocht
uit het onderzoek blijken dat de gebitten
van de kleuters periodiek dienen te wor-
den gecontroleerd en behandeld, dan zou
de stichting hiertoe willen overgaan. Niet
alleen zal hiermede worden bereikt, aldus
het college, dat door deze maatregel ver-
dere uitbreiding van het tandbederf on-
der de jeugd kan worden tegengegaan,
maar dit zal er wellicht tevens toe lei-

den, dat het werk van de dienst op de ba-
sisscholen minder omvattend zal zijn.

Naar aanleiding van een circulaire van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
stelt de voorzitter van de gemeenteraad
voor de bezoldiging van de wethouders
te herzien. Wanneer de afgevaardigden
hiermee akkoord gaan zullen de wethou-
ders vanaf 1 januari van dit jaar ƒ 12.450
ontvangen. Op dit moment bedraagt de
bezoldiging ƒ11.550.

Verder wordt voorgesteld de vergoeding

voor de leden van de raad voor het bij-

wonen van raads- en kommissievergade-

ringen te verhogen: ƒ 40,- voor een raads-

vergadering, thans ƒ 30, en ƒ 20 voor een

kommissievergadering, thans ƒ 15.

Te koop: SFORTBROM-
MER m. verz. en helm.

f 75,-. Haarlemmerstr. 88,

(zomerhuis).

Te koop aangeb.: modern
WANDELWAGENTJE,
ƒ25,-. Dr. J. P. Thijsse-

weg 7.

Te koop: Philips AUTO-
RADIO, i.pr.st. Geerts,
Burg. Engelbertsstr. 17 zw.
Telefoon 2636.

Te koop: KINDERLEDI-
KANT en COMMODE. De
Genestetstraat 9.

Aang.: Krijdler FLORET-
MOTOR, 1967, 5 versnell.,

z.g.a.n. Oostendorp, Kost-
verlorenstr. 113 b, (huisje

19).

GASFORNUIS (EGA),
aardgas, prima onderhou-
den, ƒ 75,-. Zeestr. 37 hs,

telefoon 4590.

Echtp. m. 2 kinderen, (1
schoolg.) zoekt tijdelijk

WOONRUIMTE in Zand-
voort van 1 juli, of later,

tot ± 1 febr. 1970. Telef.
(02294) 663.

MEISJE tot 20 jr.) gevr.
in klein gezellig restau-
rant. Telefoon 2908.

Hulp-verkoopster
gevraagd

voor de avond- en zondag-
verkoop. Tel. 02507-3397.

Modehuis Piller
Kerkstraat 4.

WONINGRUIL
Aangeb.: kl. huis, woonk.
23 m2, 2 kl. slp.kamers,
douche, m. tuin, zeer lage
huur.
Gevr.: groter huis, hoge
huur geen bezw. Br. ond.
nr. 4002 bur. Zandv. Crt,

Te koop aangeb.: DAF de
LUX 1961. Hofdijkstr. 8,

telefoon 5609.

WEBER'S
SCHOONMAAKBEDRIJF

vraagt mnl. HULP voor de
avonduren. Boerlagestr. 2,

telefoon 4090.

Met D'66 geestverwanten
zoekt sectie Zandvoort van
D'66 KONTAKT i.v.m. ko-
mende verkiezingen; J. G.
Wijnbeek, Louis Davids-
straat 4, telefoon 4737.
Net MEISJE gevr. van
8.30-1 uur. Mevr. Elsinga,
Zuidboulevard 3, 3tel, 5886

Te koop: polyester SURF-
ZEILBOOT, zeer snel, ge-
schikt voor verv. per auto.
Afm.: lengte 4 m., br. 1 m,
zeil 6m2. Prijs: ƒ 700,-.

Telefoon 4163.

GROTE en KLEINE assu-
rantie-portefeuilles te koop
gevraagd. N.V. Makelaar-
dij 'VEMA', tel. 02560-7767

Scholiere, (18 jaar), zoekt
VAKANTIEWERK vanaf
half juni. Br.-ond. nr. 4001
bur. Zandv. Courant.

Weg. verhuizing te koop:
GASHAARD, merk Ben-
raad, slechts 4 mnd. ge-
bruikt; m. garantiebewijs.
Prijs ƒ 450,-. Dr. Gerke-
straat 95 zwart.

TRIMSTER
Mej. Bouberg Wilson

AFWEZIG tot 1 JUNI

Daarna telefoon 4024.

Te koop aangeb.: mooi
MEISJESFIETSJE 5 a 6
jaar, ƒ 35,-; 2-pans elektr.

FRITUUROVEN ƒ 125,-.

Kostverlorenstraat 77.

Gevr.: HULP i.d. huish.

2x3 uur p.w. Mevr. C. H.
Zaaijer-de Rooij, Kostver-
lorenstraat 96, tel. 2009.

Strandpaviljoen 1, HOL-
LENBERG vraagt STOE-
LEMAN en HULP in de
keuken.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Twee duizend personen.— o.w. ruim der-

tig leden van OSS — hebben op 17 en 18

mei j.1. deelgenomen aan de jaarlijkse

bondswandelingen, die dit keer werden ge-

houden in de omgeving van Castricum. De
deelnemers die de tocht volbrachten ont-

vingen na afloop een herinneringsteken.

Voor de athletiektraining op de terrei-

nen van 'Duintjesveld' bestaat zowel van
de zijde van de ouderen als van de jeugd

een toenemende belangstelling. Plannen
worden voorbereid om bij voldoende deel-

name te starten met de training voor het

lange-afstand-lopen. ' Geïnteresseerden kun-

nen zich hiervoor opgeven bij de heer G.

Visser, Burgem. van Alphenstraat 30 of op

de woensdagavonden op 'Duintjesveld'.

GESLAAGD VOOR EXAMEN
Onze plaatsgenoot N. K. Tilstra, leerling

van het ie chr. lyceum te Haarlem, is

deze week geslaagd voor het eindexamen

gymnasium B. Proficiat!

Uitsluitend voor het wisselen van vreemd
geld is ons kantoor ter gelegenheid
van Pinksteren geopend op

24 mei (zaterdag voor Pinksteren) van
10.00 -12.00 uur.

Alle zaterdagen van 21 juni t/m 23 augustus
van 9.00 - 12.00 uur.

Algemene Bank Nederland
Grote Krocht 14 -Telefoon 5341.

Zandvaatis Badfo&k

ZONDAG 18 MEI — Laten we er eerlijk!

voor uitkomen, beste mensen: mei is niet

de maand die we verwacht hadden. Het

lijkt er niet op. ik denk dat de tempera-

turen, die zo de laatste dagen gemeten]

worden, een graadje of tien onder nor-

maal liggen. En dat is te gek voor een!

verblijf aan zee en strand. In mijn jon-

genstijd was 't geloof ik, allemaal anders.'

Toen was er in de maand mei lente. De
woorden en uitdrukkingen waren er ook

naar, die hoor je tegenwoordig niet meer.

Hoort u nog spreken over (groeizame)

meiregen, meikevers, meikersen, mei-

doorn? Alleen al het horen van deze

woorden doet je denken aan de milde na-

tuur in de maand mei en de belofte van
de komende zomer. (Jans is 't er weer

eens niet mee eens wat ik hier schrijf. Ze

vindt me weer een sentimentele ouwe gek,

die zich meer verbeeldt dichter dan stóe-

leman te zijn!)

MAANDAG 19 MEI — U hebt 't na-

tuurlijk al begrepen. Er was gisteren niet

veel bijzonders te vertellen over het bad-

leven aan m'n strand. Vandaag ziet 't er

nog somberder uit. Het hemelwater, dat

om de dooie dood niet op een groeizaam

meiregentje lijkt, gutst met bakken tege-

lijk uit de loodgrijze lucht. De zee ziet

grauw van ellende met witte schuimkop-
pen, de meeuwen krijsen droevig boven

het wilde water en maken glijvluchten op

de noordwester, (windkracht 7 of mis-

schien wel 8)
Ik heb het grootste deel van m'n stoe-

lenvoorraad bijelkaar gebonden in het

zonneterras staan. In zo'n ouderwetse rie-

ten — die sommige mensen nog altijd wil-

len hebben! — zit een eenzame figuur te

mijmeren over hoe het geweest is, hoe 't

had kunnen zijn en hoe 't worden gaat.

Als deze maand zo nog even door gaat,

krijg je heimwee naar februari of maart.

Jans heeft het op haar manier, druk met

Ie koffiemachine. Ja, de weinige wande-
aars die naar het strand durven komen,
strijken gauw in de tent neer en dan wil

jen warm bakje koffie er wel in!

DINSDAG 20 MEI — Wat ik gevreesd
Ihad, is gebeurd. Tot mijn onuitsprekelijke
(droefenis zag ik vanmorgen een aantal
[toeristen met oliekleding aan en ijsmutsen
Sop langs de vloedlijn — die momenteel
dicht m'n terras nadert — marcheren.

Kennelijk waren het oosterburen, want die

wandelen altijd óf slenterend óf in mars-
tempo. Een tussenweg kennen deze lieden

niet! Enfin, dezen marcheerden in geslo-

ten formatie langs de woelige baren. Het
maakte op mij de indruk alsof er een
ploeg redders zich naar het gebied van
een overstromingsramp spoedde.
Als ik mensen met wintergoed aan langs
het strand zie lopen, dan wil dat zoveel
zeggen dat de boel goed fout zit. Zeld-

zaam triest.

Ik hoorde Jans notabene nog zingen
achter 't buffet! Waar dat mens de moed
vandaan haalt. Ik hoor woorden als:

'Waar de blanke top der duinen' en 'Ik

heb u lief, mijn Nederland'.
Jawel, dat heb ik ook, maar ze moeten

't toch niet bonter maken, want dan zeg
ik, het vertrouwen in het weerbestuur op.

Inmiddels beginnen de avondweerbe-
richten over een soort weersverbetering
te spreken. Moet 't eerst zien!

WOENSDAG 21 MEI — Ja hoor, van-
daag hadden we op bijna alle plekken
zon, zoals dat heet. (U herinnert zich nog
wat zon is?) Maar de wind blijft nog aan
de frisse kant. Nou ja, je kan niet alles

tegelijk hebben. In ieder geval ziet 't er

heel wat gekleurder uit dan een paar da-

gen geleden.
DONDERDAG 22 MEI — Alles komt

terecht. Zo is 't in de natuur ook. Als
vroeger de boeren klaagden (je hóórt ze
niet meer!) over het slechte weer — re-

gen te veel, regen te weinig.— dan zou-

den de oogsten mislukken. Nou en dan
kwam er een zomer met zo'n enorme over-

vloed, dat de boel meteen op de mestvaalt
werd gegooid!
VRIJDAG 23 MEI — Ik ga u even blij

maken. Het weerbericht in het ochtend-
blad van hedenmorgen: 'Overwegend
droog en zonnig weer. Tot matig of vrij

krachtig toenemende wind tussen noord-
oost en zuidoost en hogere middagtempe-
raturen dan donderdag'.

Zo, dat liegt er niet om. Weliswaar ffte

weertje, vooral in de ochtend, maar volop
zon!
Hebt u vannacht ook aan uw radio ge-

zeten vanwege de astronauten?
Nou, ik hebt 't niet volgehouden hoor,
maar vanmorgen om vijf uur, toen ik de
laatste hand aan mijn badboek legde, wa-
ren ze nóg in de ether! Ik hoorde dat de
jongens spannende minuten hebben be-

leefd in de 'maansloep'. Op het ogenblik
dat ik dit schrijf, zitten ze achter de
maan! Geef mij maar m'n strand en m'n
benen op de grond!
Dag mensen, het wordt mooi a.s. zondag!

STOELEMAN

AGENDA
, .

uoor de openbare vergadering van

de Zandvoortse gemeenteraad op

dinsdag 27 mei a.s. om S imr n.m.

in het gemeentehuis.

1. Notulen van de vergadering van 15

april 1969.

2. Ingekomen stukken.

3. Benoemingen.

4. Begrotingswijzigingen.

5. Onbewoonbaarverklaring woning Bre-

derodestraat 51.

6. Verhoging van 't presentiegeld raads-

en kommissievergaderingen.

7. Verhoging van de wethoudersbezoldi-

ging.

8. Verhoging van de ambtenarensalari-

sen.

9. Onderzoek naar de toestand der ge-

bitten van kinderen op de kleuterscho-

len.

10. Verzoek om subsidie van de damver-

eniging 'Zandvoort'.
'

11. Aankoop noodlokalen bij 2 bijzondere

kleuterscholen.

12. Vaststelling doorstromingsverordening.

13. Verbetering gasbuizennet.

14. Preadvies inzake voorstel 3 raadsleden

tot aanschaffing bandrecorderinstalla-

tie voor het notuleren raadsvergade-

ringen.

15. Vaststelling bestemmingsplan'Bramen-
laan-Bentveld'.

16. Vaststelling nieuwe beheersverorde-

ening grondbedrijf.

17. Aanleg parkeertererrein achter de

Kleine Krocht en plaatsen parkeer-

meters in het centrum.

18. Opheffing destructordistrict Purmer-
end.

19. Preadvies inzake een brief van de grif-

fier der Staten van Noord-Holland be-

treffende de behandeling van het beroep-

schrift van J. J. Pas tegen zijn niet-

toelating als raadslid.

20'. Rondvraag.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslag donderdag 8 mei:
TZB 3—TZB selectie ' 2—2

Uitslagen zondag 11 mei:
v. Nispen 2—TZB 2
Bloemendaal 9—TZB 4

Stormvogels 12—TZB' 7
TZB 6—Spaarnevogels 7

Uitslagen donderdag 15 mei:
TZB 4—Alliance 4
TZB 7—TZB jun. a
TZB B—TZB 9

Programma zaterdag ZJ) mei:
TZB adsp. c—HFC h

1—1
1—5
2—0
4—10

5—3
3—5
5—4

14 u.

Verloofd:

LIDA SCHUITEN
en

WILLEM HOOFT
25 mei 1969
Zandvoort, Helmersstraat 31
Haarlem, Marsstraat 13

Dankbetuiging

Voor de < vele attenties als felicitaties, bloe-
men en geschenken, ter gelegenheid van
ons 40-jarig huwelijk, zeggen wij allen
hartelijk dank. /

' l

. £> J. Molenaar
A, ^molenaar-Kemp

Zandvoort, mei 1969 ,

Potgieterstraat 2

VRIJDAG 23 MEI - 4 UUR

HEROPENING
van het vanouds bekende

Café Mams
(Old Dutch)

LOUIS DAVIDSSTRAAT 1

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
Programma zaterdag 24 mei:
Beslissingswedstrijd kampioenschap

:

Zandv.m. 4—IEV 2 14.30 u.

(Oude O.G.-terrein, Haarlem).
Programma maandag ZO mei
Tweede Pinksterdag:

7 De Brug 5—Zandv.m. 12 12 u.

BURGERLIJKE STAND
16 mei MÖS—22 mei 1969

Geboren: Rudolf Minkes, z.v. A. R. Sla-
ger en L. Kies.

Ondertrouwd: Leopold Theodorus Maria
Spanjaart en Veronica Dekker.

Gehuwd: Cornelis Schutter en Roelie
Cornelia van der Werff; Howard Vision
en Elly Johanna Paulina van de Graaf;
Marten Wijbenga en Elisabethe Cornelia
Keur.

Geboren buiten de gemeente: Willem
Frederik Jan. z.v. R. H. L. Groos en F. G.
A. van der Ploeg; Wilhelmus Josephus,
z.v. W. G. Gebe en A. M. Driessen;
Stephan Hendrikus, z.v. B. Molenaar en
G. P. M. Hooreman.

Overleden buiten de gemeente: Cornelis
Kramer, oud 25 jaar.

Graag leuke dingen hier, waar iedereen

plezier in kan hebben en die niet tegen-

strijdig zijn aan het doel van een bad-
plaats.
Daar hopen we dan maar op!

MOMUS.
.

Mensen en zaken
Leven met hoop.

Er zijn mensen die van mening zijn dat
de zomer dit jaar op Tweede Paasdag en
één enkele" dag voor Hemelsvaartsdag viel.

Twee hele dagen zomer voor een bad-
plaats, is niet te veel. En men zou beslist

pessimistisch mogen zijn als uit de feiten
bleek dat de zomer het hier inderdaad bij

zou laten!

Niemand kan dat voorspellen. Dit alleen
al zou voldoende moeten zijn om de profe-
ten van al te gekleurde voorzeggingen af
te houden. Het blijft echter een interessan-
te bezigheid met een kans dat een goed
deel van de weervoorspellers gelijk krijgt.

Wat ze ook zeggen

De afgelopen week mochten we gerust
spreken van een dieptepunt in het voor-
seizoen. Zo tegen het einde van de maand
mei is een temperatuur aan zee van amper
6 graden toch wel een vervelende bijzon-

derheid. Twintig graden meer was ons wel-
komer geweest. Dan was 't misschien ook
wel iets bijzonders geweest, maar daar
hadden we ons bij neer kunnen leggen! •

Enfin, Pasen en Hemelvaart liggen ach-
ter ons en we kijken met enig wantrouwen
uit naar de naderende Pinksterdagen.
En dat is leuk, want — psychologen zijn

verantwoordelijk voor deze uitspraak —

:

het leven in een sfeer van verwachting
biedt dikwijls meer levensvreugde dan het
bezit van datgene wat zo hartstochtelijk
werd verlangd!

Onwillekeurig gaan je gedachten dan
ook uit naar het leefklimaat van ons goede
Zandvoort. Behalve de 'dringend noodzake-
lijke' gunstige weersomstandigheden heeft
Zandvoort ook nog wel iets nodig op het
gebied van' de recreatie. Wij hebben al
eens eerder in deze kolom de vraag ge-
steld wat er terecht is gekomen van een
plan — het is al jaren en jaren geleden!
— uat de Nederlandse Heide Maatschappij
heeft uitgewerkt en dat, voorzover wij we-
ten nooit ter sprake is gebracht. De Ned.
Heide Mij. kreeg indertijd een opdracht
om 'iets' uit te dokteren omtrent de ac-

tieve recreatie in onze badplaats. Het lag
voor de hand dat genoemde instelling dit

gedaan zou hebben in de erkenning dat
Zandvoorts ligging in het prachtige duin-
gebied niet voorbij gezien zou mogen wor-
den. Er zou dus in ruime mate aandacht
besteed worden aan recreatie in het onvol-
prezen landschap.

Wij vragen ons weer af: wat is er toch
van dit plan gekomen? Is de opdracht uit-

gevoerd of is hij voortijdig 'ingeslikt'.

Daarna is er een tijd geweest dat de
beruchte pier van Zandvoort het nieuws
over de badplaats uitmaakte. Zoals -de

kaarten nu liggen schijnt er een goede
kans te bestaan dat dit betonnen en ijze-

ren gevaarte niet verwezenlijkt zal wor-
den. Maar wat dan wel? Over de landbe-
bouwing van de pier is wel het een en an-
der gezegd, maar dit betreft vrijwel uit-

sluitend bouwwerken in de middenstands-
en Horeca-sector. Op zichzelf is hier niets

tegen, maar als al het andere, wat met re-

creatie te maken heeft, veronachtzaamd
wordt, is er niet veel hoop op een door-
breken van de eenzijdige gerichtheid van
Zandvoorts uitbreiding.

Gelukkig zijn er wel degelh'k positieve

dingen gebeurd, maar die waren meer het
gevolg van particulier initiatief dan van
inspiratieve gezindheid van het gemeente-
bestuur. Wij denken bijvoorbeeld aan de
zich in een prettige sfeer ontwikkelende
Shiloh-Ranch met z'n leuke kinderboerde-
rij en de Gil Favor Ranch, beide in Noord.
Dit. zijn bijzonder plezierige objecten, om-
dat hier kinderen en volwassenen de ge-
legenheid hebben zich in de vrije natuur
te ontspannen. Er is nu ook een Dolfirama
en niet te vergeten een sporthal!

Wij zouden het gemeentebestuur te kort
doen als wij deze dingen niet zouden ver-

melden, maar wij vragen ook: moet hier

nou zo hoognodig hoog gebouwd worden
aan dure hotels en schier onverkoopbare
flats? Als wij hier toeristen naar toe wil-
len krijgen, moeten ze toch ergens ook een
aan de badplaats aangepaste recreatie heb-

ben.
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Slechts 3 (lagen

extra-lage Pinksterprijzen !

!

Speciaal gebotteld voor Schaap

JONGE
JENEVER

9.50

«ir

3.65

Jonge genever om te mixen "T nr
van 9.25 voor 9u

TOP-10 VIEUX 9,50
JOHN HAIG Scotch Whisky 4 c nc

van 17.95 voor lO-"0

RÉMY MARTIN
Fine Champagne Cognac ....

van 21.75 voor 1u.Uu

Extra-voordelige

Pinksterverrassing

SHERRY van 4.95 voor

SUNRAY-KERSENWIJN
CASSINO-ZWARTE BESSENWIJN

MELLOW-ABRIKOZENWUN
14,5% alcohol; verrukkelijk van smaak;

ideaal voor longdrinks en cocktails.

per fles u.fu

3 flessen, ook gesorteerd 9.95

Rode en witte VERMOUTH . „-
per literfles van 4.65 voor 4.fcO

prijzen geldig t.m. ma 26/5/69

slijterij/crha!)nvanOÜ('s
vyijnhandel **V, **"HBaggerman

Zandvoort Telefoon 02507-2005

*

*

*

*
*
*

*

*
tfc

Speciale
aanbieding

AUPING POLYETHER MATRAS
80x190 ƒ 67,50

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

Zonnebrillen?

LOOMAN

!

Hotel C. Keur
ZEESTRAAT 49-51, vraagt voor juni, juli en

augustus een

koffiejuffrouw
werktijd 7-14 uur, en een

vrouwelijke hulp
in de keuken, 11-15 uur en 18-20 uur.

voor pianostemmen

Van Kessel

Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem. Tel. 21036.

Polaroid
zonne-
brillen

reeds v.a.

17.50
Opticien

A. G. Slinger
Grote Krocht 20a

Telefoon 4395

•
Leverancier

alle ziekenfondsen

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort eD
omstreken.

V.W. 1300
en

ÜSÜ PRINZ
Ook voor vrachtwagens.'

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

1929 1969

Parfumerie Byouterie

Schilders-

bedrijf

U. C. v. tyty
Telefoon 2638

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

X A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)

316092 - Haarlem

KEUR-VERF
Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau.

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 15079.

WOON- en WTNKEL-
HUIZEN te koop gevr.,
zowel leeg, als voor beleg-
ging, verkopers betalen
geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

Autoverhuur O. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f4,- per dag
Kadett - Volkswagens -

Opeis Kapitan - Rekord
Oaf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

Wasautomaten
HOGE inruil oude 'was-
machine. Betaling in over
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem
Telefoon (023) 10117.

Kerkstraat 23 Tel. 2107

Ter gelegenheid van ons
Veertig jarig bestaan

in Zandvoort
enige speciale aanbiedingen o.a.

VOOR DE DAMES:
Flacon Eau de Toilette „ECUSSON" ƒ 8,95

Flacon Eau de Toilette „KIKU" „ 7,50

Flacon Eau de Toilette „YVES SAINT LAURENT" „ 7,95

Flacon Eau de Toilette „MISS BALMAIN" „ 8,95

SET: Hairspray - Warmtekrullers - Shampo „CARROL" , 4,95

VOOR DE HEREN
SET VICTOR FOR MEN (met Vapo) ƒ 6,75

AXTONIZER AFTER SHAVE LOTION „CARROL" „ 5,50

VOOR DE TIENERS
SET OGENSCHADUW (4 kleuren) ƒ 5,95

TOILETTASJE (Badstof) „ 1,95

(DIT ALLES, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!)

Bij uw bezoek aan onze zaak zullen wij U
gaarne een attentie overhandigen

FAMILIEDRUKWERK
GERTENBACHS DRUKKERIJ

Achterweg 1 Telef. 2135

PINKSTERSHOW
AUTOMOBIELBEDRIJF

BARNHOORN
(tegenover station HEEMSTEDE)

Roemer Visscherplein 19-21 -, Tel. 023-242250

VAUXHAL VIVA vanat t 5995,- incl. B.T.W.
• Ook ALLE TYPEN BEDFORD VRACHTWAGENS en vele andere GENERAL MOTORS produkten.

Deze SHOW wordt gehouden op: ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

24 mei van 10.00—22.00 uur

25 mei van 10.00—18.00 uur

26 mei van 10.00—18.00 uur

;

4 PINKSTER-

AANBIEDINGEN

BB

DAMESVEST van
100%„Acrylic"
fantasiebreisel

14.90
met korte mouw en

Vhals

1 2.50

Kreukherstellende

WIKKELROK

keuze uit de kleuren

rood, marine en

„Sahara" beige

17.90

»

I

DAMES BLOUSE

van 100% katoen

charmant ruitdessin

verkrijgbaar in rosé

of bleu

7.50

NAADLOZE

WANDELNYLONS
Ned. fabrikaat,

beslist 1e keus.

Modetinten

l.oo

HAARLEM:

Gr. Houtstraat 83-87

Gedempte

Oude Gracht 86

Rijksstraatweg 553

(DeHtwijk)

HEEMSTEDE:

Raadhuisstraat 52

ZANDVOORT

Grote Krocht 30-32

IJMUIDEN

Kennemerlaan 41

't Enige echt-Indische Restaurant

in geheel Kennemerland DJEMPOL Noordboulevard, nabij circuit

Telefoon 2044
Nasi- en Bami-schotels v.a. ƒ 5,

—

bezorgen wij ook aan huis! *



tfïe* dw&r

handige
draaidop

op héééle

literfles

FantaOrange
nukosthet
topmerk
Fanta
nogmaar
79ctper

Uraikt't (eenheieliter lang!)...

Uproeft 't (een heleliterlang!)...

zuiv'rejusdbmtuje

VRUCHTENLIMONADE
Een produkt van The Coca-Cola Company

OlB-34-Olo.
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Tweede blad van de Zandvoortse Courant

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummei
van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat i

telefoon 2058.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.

P. FUerlnga, Brederodestraat 1, tel. 2181

G. J. J. Mol, Emmaweg 2. telefoon 5093

T. van Vreeland, Koninginneweg 34'

telefoon 5600.

j. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 249«

WIJKZUSTER:
Zaterdag 24 en zondag 25 mei
Eerste Pinksterdag:

Zr. S. M. Molenaar-de W'lde, Haarlem-
merstraat 88, telefoon 2720.

Maandag 26 mei, (Tweede Pinksterdag):

Zr. A. van der Linde, Gasthuishofje 27,

telefoon 2791.

APOTHEEK:
24—30 mei:

Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71

Telefoon 3073.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN Haarlem en omstrekeu
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui

tend telefonisch) fa. Mathot, telefooi

(023) 11990.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 25 mei, (Jüerste Pinksterdag):

Kerk:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

Wijkapbnuw Noord ••

10.30 uur: ds. P. van der Vloed.

Jeugdkapel:
De heer J. de Smalen.

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15

Zondag 25 mei, (Eerste Pinksterdag):
10.30 • uur: Pinksterwijdingsdlenst.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15

Zondag 25 mei, (Eerste Pinksterdag):
10.00 uur: ds. R. Budiman (Djokja) en
ds. J. de Waard.

19.00 uur: ds. J. do Waard.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krochl

H.H. Missen op zaterdag 19.30 uur.
Zondag: 9.30 en 11.30 uur.

tn de week: iedere avond 19.30 uur:
dinsdags t.m. zaterdags om 9 uur.

Bijkerk-Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

Donderdag 19.30 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 3 uur samenkomst in

„Pniël", Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3

Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagteksthespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie

Zaterdag 9 uur: dagteksthespreking.

3
"V A Vrijdag 23 mei 1969

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044, 3045 Politie

1444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
1841 Gemeente-secretarie
'.071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver

lorenstraat 68
023) -42212 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,Jlinko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Scliouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

023) -65185 Singer Naaimachines, vert,

H. Houssart, rep. en demonstr. Rflks
straatweg 122, Haarlem

023) -87487 Singer naaimachines, vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma
1519 Diamond Shop, fa. Barber & Zn,

Badhuisplein 10
«648 KOLEN BESTELLEN f

TB/? WOLBEEK BELLEN!
023) -88277 Telefonisch Servicebureau en

Boodschappendienst, dag en nacht.
'.135 Gertenbacha Drukkerij, .Zandvoortsf

Hourant, Achterweg 1

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 25 mei, (Eerste Pinksterdag)

:

9.45 uur: Hilv. 2, radiotoespraak door
de heer M. G. Rood, onderwerp: Huma-
nisme 1980.

Voor al uxv verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P- Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-

vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man

Uw vertrouwens-man.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

MET EN ZONDER LEESBRIL
Hieuwe boeken Openbare Bibliotheek

Romans:
Boudier-Bakker - Kleine kruisvaart. 1968
Buchholtz - De komedie komt.
Buck - De eerste vrouw. 1968
Capote - Andere stemmen, andere kamers.

1968
Carmiggelt - Duiven melken. 1968
Grimm - Südafrikanische Novellen. 1921
Hemmingway - Green hills of Africa. 1966
Hilton - Goodbye, Mr. Chips. 1962
Peyrefitte - Mademoiselle de Murville, '47

Régnier - Les voyages. 1959

Ontwikkelingslektuur:
Adler - Transistors, halfgeleidermateria-

len. 1968
Begroeiir.g van kampeer- en caravanter-

reinen. 1966
Borrebach - Uw eigen fotostudio thuis. '68

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

H
% AANLEG

* OMBOUW

ie ONDERHOUD

ie REPARATIE

if CENTRALE VERWARMING

•^ AARDGAS-INSTALLATIES

)f OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 200 8 5

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

WIJNHANDEL

Van Beursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Gratis bezorgen'.

Speciale aanbiedingen:

COGNAC
van voor

Martell 22,75 15,95
Bisquit 22,75 15,95
Hennessy 22,75 16,25
Remy Martin ..' 25,75 18,60
enz., enz.

WHISKY
White Label 21,50 15,95
Bailantine 21,75 15,95
Black & White 21,75 15,95
Vat 69 21,75 15,95
Cutty Sark 21,95 15,95
Johnny Walker 21,75 15,95
Haig 20,85 15,95
Canadian Club 22,40 16,95
Haig, Dimple Scots

van 27,75 voor 20,75
Four Roses van 23,75 voor 18,25

In een handomdraai
legt u zelf zo'n prachtig,
warmkleurig tapijt

met Dessoforto tapijttegels
Het is zo makkelijk. Het wordt 20 mooi. De tegels zijn

zelfklevend, zelfs op beton, makkelijk schoon te ma-
ken en slijtvast.

U kiest uit liefst 10 kleuren waarmee u prachtig kunt

combineren en variëren. De prijs? Slechts f 5.30 per

tegel van 50x50 cm [f21.20 perm2

).'{f^SSO
verkrijgbaar bii:

'

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15 — Telefoon 3346

WHISKY
SCOTCH KILT 11,95

LIKEUREN, enz.

van voor
Benedictine D.O.M. 24,75 15,90
Cointrau 23,50 15,35
Drambuie 24,90 16,85
Grand Marnier Rouge

25,75 16,65
Grand Marnier Jaune

21,45 14,—
Rum, Bacardi 20,35 14,80

• 13,60
8,95

9,95
• 15,95

Klein en groot
eten v.d. Werff'6 brood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en
onroerend goed

enz., enz.
Gordon Gin van 17,95 voor

:

Napoleon Brandy
Eau de Vie Hannier
+ GRATIS glas
Vieille Curé van 22,75 voor]
Cordeal Medoc

van 22,75 voor 15,95

SHERRY
LOPEZ, MEDIUM DRY

3 flessen 10,

—

SANDEMAN SHERRY
van 8,35 voor 6,95

BOBADILLA SHERRY
BLACK LABEL

van 8,45 voor 6,95

^ Praktische
ELEKTRISCHE (0
PRTIKELEN

"

Schuilenbur

Hier krijgt u

Gulf

Extra Service

GROTE KROCHT 5 <J
TEL: 2974 ZPNDV00RT

Auto Service-Station 't Circuit

J. J. Duwel en Zn.
Tjerk Hiddesstraat 10

Zandvoort

Ook èns station doet mee aan de Gulf

".Extra Service Aktie. (Misschien kent u die

aktie ai van de T.V.).

*Als u vlug. komt (want zo lang de
voorraad strekt) bewijzen wij onze
service nog bovendien met een kleine

aardigheid: het Chif-O-Net duizend-
dingen doekje. Handig.

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend Installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Mateus Rosé
van 6,50 voor 4,95

LEGNER, SCHIEDAM
LEGNER'S produkten, Schiedam

Jenever 8,50 p. ltr.

Oude jenever 8,95 p. ltr.

Vieux 8,95 p. ltr.

Brandewijn 8,95 p. ltr.

Citroen jenever 7,95 p. ltr.

Citroen brandewijn .... 6,95 p. ltr.

Bessen jenever 6,95 p. ltr.

Kersen brandewijn .... 6,95 p. ltr.

Abrikozen brandewijn 6,95 p. ltr.

Frambozen brandewijn 6,95 p. ltr.

Bij 12 flessen de 13e GRATIS!

Jus d'Orange per fles 0,79

<=
YYlode. du <

t*aóóacje 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

TAPIJT-
TEGELS

Wij gaan door met 15%
korting op tapijttegels, an-
dere vloerbedekkingen, ma-
trassen, bedden, gordijnen,
enz., enz.

Vinkenstraat 30, tel. 5383.

Bel 5697
voor al uw onderhoud- en
reparatiewerk.

E. v.d. BERG
Burgem. Beeckmanstr. 38

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

RaIVSOi*

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. a A- GERKESTJRAAT 40 id.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering' mogelijk.



Slagerij

BURGER
HALTESTRAAT 3

EXTRA AANBEVOLEN
500 GRAM VARKENSFRIKANDO

ROSBEEF . . .

HAASFILET . . .

HAMLAPPEN . . .

FIJNE RIBLAPPEN .

500 GRAM
500 GRAM
500 GRAM
500 GRAM
PANKLARE
SCHNITZELS
100 gram

0,98

Héél MALSE
BIEFSTUK
100 gram

1,30

1 KILO
LAMS-
KARBONADE

3,50

WEEKENDREKLAME:
100 gram HAM en
100 gr. BOTERH.W. H AQ

SAMEN 1,U9

500 gr. Lamsbout 3,50

500 GRAM
kalfslappen, v.a 4,48

500 gr. Kalfskarbonade 4,48

500 gr. Hachévlees 2,25

500 gr. Osselappen 2,98

500 gram doorregen

osselappen 2,48

500 gram magere
varkenslappen 3,98

500 doorregen
varkenslappen 2,29

500 GRAM
varkenskarbonade 3,50

DINSDAG

750 gr. pracht

OSSELAPPEN 3,98

WOENSDAG
500 gr. heerlijk
VLEESGEHAKT
3 slavinken
3 frikandellen
3 hamburgers

1,68

1-

DONDERDAG
250 gr, bief-tartaar 1,68
250 gr. rauwe lever 0,69
1 kilo doorregen
osselappen 3,98

150 gr. lever 0,99

150 gr. pekelvlees 0,89

150 gr. gebr. rosbief 1,49

150 gr. gebr. frikando ... 1,49

150 gr. gebr. gehakt 0,69

150 gr. achterham 1,49

150 gr. leverkaas 0,74

150 gr. osseworst 0,94

150 gr. Osseworst 0,99

150 gr. Cervelaatw.

150 gr. boerenworst

150 gr. berliner

150 gr. boterh.worst

150 gr. saks

150 gr. Paté

enz., enz.

0,99

0,99

0,94

0,74

0,69

0,94

Voor uw hond of poes
500 gr. Kopvlees 1,40

500 gr. Hart 2,20

500 gr. Uier
500 gr. Pens
500 gr. Lamsgehakt

-£ëm

0,70
0,70

0,90

Heerlijke kleine worstjes,

± 200 gram

Hausmacher
Saks
Leverworst
Gek. worst
Theeworst 1 Per stuk

Blijven in uw koelkast

lang vers!

Iets feestelijks

voor de Pinksterdagen

U kunt het aan de verkopers of telefonisch

vragen.

Een PINKSTERBOL voor 1,25

En voor bij de koffie:

een crème- o[ moccataartje voor 2,50

Bakkerij J. v.d. Werff
GASTHUISPLEIN 3

Sinds 171,6

TELEFOON 2129

Terlenka en
Polyester costuums

de ideale dracht

voor de zomer

98,- ». 169,-

l
.3ftJS^€%-4*
SPECIAALZAAK VOOR .

HERENMODEwHEREHKLEDIHG

KERKSTH.20 • TEL:3136

HOUT — BOARD — TRIPLEX
Alles voor de doc-het-zelver.

W. JANSEN
Tel.: Kamerlingh Onnesstraat 21.
4107 Privé: De Genestetstraat 7.

Alles leverbaar, van hout tot betonschuttingen.

Aantrekkelijke prijzen!
Alleen zaterdags geopend van 9-5 uur.

^oróett<zri&

ciLóon cjcince.

cdaar slaagt LM.

K'ostverlorenstraat 49
Zandvoort Tisl. 4492

^
TIJDELIJKE AANBIEDING

'N SERIE CHIQUE, APARTE EN ELEGANTE

MANTELKOSTUUMS
van o.a. zuiver scheeriool, trevira, terlenka,

jersey en andere topkwaliteiten.

f32,
ZOMERMANTELS

X "dj™
ook nog enige zeer fraaie ensembles en deux-

pièces in diverse maten en dessins.

MEVROUW J. COLLEWIJN (mannequin)

KLEINE HOUTSTRAAT 24. — HAARLEM
kt A

Echt prettige

Pinksterdagen

wenst U

Notten

Haltestraat 59

Wij brengen TIENERKLEDING

BABY- EN KINDERKLEDING

SPORTKOUSEN EN SOKKEN

JONGENS ZWEMSHORTS t.m. maat 164

TIENER BIKINI'S - BADPAKKEN
TERLENKA ZOMERJACKS t.m. maat 152

JERSEY BLAZERS EN TIENER ROKKEN
ZOMERPANTALONS maat 122 t.m. 164

BADSTOF JURKEN t.m. maat 16e

in alles één ruime keuze

WANDELWAGENS van VAN WERVEN

Notten Haltestraat 59

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld

internationaal

Als u bij de Raiffeisenbank spaart op een EURO-
spaarboekje, kunt u niet alleen bij alle

Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken in Nederland,
maar ook in West-Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland,

België, Luxemburg en in gedeelten van Frankrijk

en Italië geld opnemen en storten (U kunt terecht

bij ruim 17.000 kantoren). Dit is maar één van
§ de vele voordelen van een relatie met de
< Raiffeisenbank.

Raiffeisenbank, Grote Krocht 34-36, tel. 4105

1924 45 jaar 1969

BRINKS' WIJNHANDEL
te Heemstede — te Zandvoort
ZANDVOORTSELAAN 141 " GROTE KROCHT 28
TELEFOON 023-283972 TELEFOON • 02507-2654
B.g.g. 023-280741

GELDIG TOT 31 MEI
JONGE JENEVER VANAF ƒ 8,50
OUDE JENEVER „ „ 8,95
CITROEN -„ „ 8,25
VIEUX ! „ „ 8,50
FRANSE BRANDY NAPOLEON 9,95
HENNESSY/MARTELL/COURVOISIER NU „ lff,75

SCHOTSE WHISKY VANAF „ 11,95
CRISTILL NU „ 13,95
BALLENTINE/VAT 69
WHITE HORSE/BLACK AND WHITE NU „ 15,95

CITROEN BRANDEWIJN 6,45
KERSEN BRANDEWIJN „ „ 6,45
BESSEN , „ 6,45

ADVOCAAT-MAATHO~UDENDE FLES VAN ƒ 7,10 NU VOOR „ 6,20

3 FLESSEN SHERRY VAN f 11,85 VOOR „ 9,95

SUNRAY, MELLOW, CASSINO, PER FLES „ 3,75
BIJ 2 FLESSEN ƒ 7,00 — 3 FLESSEN „ 10,00

BUITENLANDSE LIKEUREN:
DRAMBUYE .'

ƒ 16,85
GRANDMANIER JAUNE 14,00
BENEDICTINE D.O.M 15,90
en vele andere merken tegen lage prijzen.

SANDEMAN SHERRY ook bij ons ƒ 6,95
WIJ HEBBEN ER NOG MEER! BETER EN GOEDKOPER!

Reeds 45 JAAR stonden wij voor U Idaar - Bezorgden altijd

alles GRATIS thuis! - DAT DOEN WIJ NU NOG!!

Aanbevelend,

O. A. BRINK te Heemstede — C. SCHUITEN te Zandvoort

Modehuis „Jacky"
GROTE KROCHT 23 — ZANDVOORT — TELEFOON 4475

deelt mede, gedurende het zomerseizoen van heden af ook zondag en
dinsdag GEOPEND te zijn.

Wij vragen uw bijzondere aandacht voor onze

SPECIALE AANBIEDINGEN!
O.A.: HERENJACKS VANAF ƒ 24s75
HERENBROEKEN „WASH AND WEAR" 22,75
^GOEDKOPE BLOUSES VANAF „ 6,95

BADSTOF JURKEN 15,95

ZOJUIST ONTVANGEN:
EEN GROTE KOLLEKTIE ZOMERJAPONNEN EN PAKJES.

In onze speciale Herenmodezaak ANEGANG 21 te Haarlem, telefoon 023-

3214 24 vindt U het ALLERNIEUWSTE op Herenmode-gebied!
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Redaktie en

administratie:

Achterweg 1

Telefoon 2135

Postbus 23

Advertentieprijs :

15 et per mm-hoogte

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar
Per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,-—
Losse exemplaren 20 cent

gemeenschapshuis moest zaalhuur

verhogen

om exploitatietekort

te verminderen

Op 1 september van het vorig jaar

is de zaalhuur van het Gemeen-
schapshuis drastisch verhoogd. Nu
het ergste rumoer over deze verho-

ging wat is geluwd, heeft het be"

stuur kunnen vaststellen dat er om
deze reden maar enkele huurders

zijn weggebleven. Dit deelt het be-

stuur van de stichting Gemeen-
schapshuis Zandvoort mede in het

gisteren verschenen jaarverslag over

1968.

Reeds meerdere malen, aldus het stich-

tingsbestuur, was een eventuele verhoging
van de zaalhuren, die sinds de opening'
van het gebouw in 1959 vrijwel ongewij-
zigd zijn gebleven, overwogen.
Maar de gedachte dat praktisch alle ver-
enigingen financieel voortdurend op de
rand van de afgrond leven had het be-

stuur van een verhoging weerhouden. De
steeds stijgende jaarlijkse exploitatie-

tekorten — in het jaar van oprichting be-

droeg het nadelig saldo ƒ 12.167.64, in

1967 was dit opgelopen tot ƒ 15.894.65 —
maakten het evenwel noodzakelijk maat-
regelen te treffen.

In overleg met het gemeentebestuur '
—

de gemeente verleent jaarlijks een subsi-

die aan het Gemeenschapshuis — werd
besloten het nadelig saldo tot ƒ 12.000
terug te brengen, door de tarieven van de
zaalhuur op te trekken. Aangezien de ver-

hoging — variërend van 25 tot 50% —
eerst met ingang van vorig jaar septem-
ber werd doorgevoerd, heeft het resultaat
slechts een bescheiden invloed op de ex-

ploitatiecijfers over 1968 gehad, schrijft

het bestuur.

Het 10-jarig bestaan van het Gemeen-
schapshuis — de opening vond op 7 maart
1959 plaats — is voor het stichtingsbe-

stuur aanleiding geweest presentatie en
accommodatie van het interieur kritisch

te bezien. De eisen, die aan een dergelijk

huis worden gesteld, schrijft het bestuur
in zijn jaarverslag, zijn in de afgelopen
10 jaar gewijzigd. Werd in eerste in-

stantie een eenvoudige zakelijke inrich-

ting voldoende geacht, thans is een, mede
in verband met de positie van het Ge-
meenschapshuis tegenover soortgelijke be-
drijven, aantrekkelijk interieur mede op
zijn plaats. Het bestuur acht dit laatste

mede een stimulans voor een zo produk-
tief mogelijk gebruik der zalen.

In verband hiermee werd in het ver-

slagjaar door de dienst van pw een plan
voor verbetering en vernieuwing van twee
benedenzalen en de hal opgesteld.

Voor het plan — het schilderen van zaal
1 plus nieuwe gordijnen, nieuwe verlich-

ting in zaal 3 en fauteuils in de hal —
vroeg het stichtingsbestuur aan de raad
om een extra subsidie van ƒ 10.000. De
volksvertegenwoordiging verleende echter
slechts een subsidie van ƒ 6.000, aange-
zien men van mening was dat het aan-
schaffen van fauteuils in de entree achter-

wege kon blijven, terwijl tevens de nood-
zaak van nieuwe gordijnen niet werd in-

gezien.

Het bestuur schrijft er ondanks de ver-

mindering van het gevraagde subsidiebe-

drag toch in geslaagd te zijn om wat ge-

makkelijke stoelen in de hal te plaatsen,
• terwijl de versleten gordijnen werden ver-
nieuwd, zij het dan dat een en ander wel
op een eenvoudiger wijze dan eerst was
voorgesteld, moest geschieden.

Naar de mening van het bestuur zijn de
vernieuwingen zeer geslaagd en is het

BRANDJES IN CARAVAN
EN TALUD

Zaterdagavond brak brand uit in een ca-

ravan die was ondergebracht in de loods

van de voormalige grammofoonplatenfa-

briek in Zandvoort-noord. Na een half

uur was de brandweer het vuur meester.

De schade wordt geraamd op circa twee-

duizend gulden. Vermoed wordt dat de

brand door kwaadwilligen is veroorzaakt.

D
Vrijdagmiddag raakte de talud langs de

spoorbaan nabij de overgang van de ver-

lengde Haltestraat in brand. Ruim vijftig

m2 ging in vlammen op voor de brand-

weer de vlammen onder de knie had.

aanzien van zaal 1 en van de hal er aan-
merkelijk op vooruit gegaan.

Hoewel het bestuur niet de gewoonte
heeft om evenementen, die in het Gemeen-
schapshuis hebben plaats gevonden, afzon-
derlijk te vermelden, wil het toch een uit-

zondering maken voor de tijdens de Paas-
dagen gehouden expositie van de Foto-
kring Zandvoort, voor de internationale
fototentoonstelling van 29 juni—18 augus-
tus, georganiseerd door de Fotogroep De
Muggen uit Haarlem in samenwerking
met de Contact Commissie Culturele Be-
langen te Zandvoort, en voor de expositie

ter gelegenheid van de Culturele Jeugd-
dagen van 21 t.m. 24 november, georga-
niseerd door de Stichting Culturele Kring
't Helm.

Het bestuur is verheugd te kunnen con-
stateren dat dergelijke tentoonstellingen
steeds meer de aandacht van het publiek
trekken en daardoor wellicht mede een

stimulans kunnen zijn voor een zinvolle
vrije tijdsbesteding.

Het stichtingsbestuur spreekt in zijn

jaarverslag waardering uit voor de z.i,

deskundige wijze waarop de tentoonstel-

lingen door de dienst van pw worden op-
gebouwd.

Het algemeen bestuur van de stichting
Gemeenschapshuis Zandvoort kwam vorig
jaar driemaal in vergadering bijeen en
wel op 25 maart, 5 juli en 18 november.

Volgens rooster waren per 31 december
1967 .aan de beurt om af te treden de he-
ren J. F. de Bruijn, J. Kiewiet, W. A. v.d.

Moolen en A. Schaper. De heer J. F. de
Bruijn werd door de door hem vertegen-
woordigde instantie herbenoemd voor de
tijd van 3 jaar. Tevens werd hij door het
algemeen bestuur wederom tot secretaris
benoemd.

Aangezien de heren J. Kiewiet, W. A.
v.d. Moolen en A. Schaper — laatstge-
noemde als vertegenwoordiger van de
Zandvoortse Muziekkapel als opvolger van
de heer A. J. Hollenberg — nog maar
sinds kort in het bestuur zitting hadden,
werden de door hen vertegenwoordigde
instanties niet nog eens benaderd over
hun eventuele herbenoeming per 1 janua-
ri 1968.

Het bestuur heeft voor de moeilijkheden
ten aanzien van de werkzaamheden van
de secretaris en de penningmeester een
voorlopige oplossing gevonden door deze
functionarissen een bepaalde financiële

vergoeding aan te bieden. Beiden hebben
toegezegd op deze basis voorlopig hun ak-
tiviteiten te zullen voortzetten, hoewel zij

er de voorkeur aan zouden hebben gege-
ven hun werk aan andere bestuursleden
over te dragen. Dit laatste bleek echter
niet mogelijk.

Het stichtingsbestuur besluit zijn jaar-
overzicht met een woord van dank aan
het adres van de heer Th. v. Veen (be-

heerder) en zijn echtgenote voor de wijze
waarop beiden de belangen van het Ge-
meenschapshuis hebben gediend sinds

1959. De samenwerking met het echtpaar
is in de afgelopen 10 jaar voortreffelijk

geweest, zegt het bestuur.

coureur gewond

tijdens

nav circuit-races

Tijdens de op tweede Pinksterdag

door de NAV op het circuit georga-

niseerde races voor formule Vee en

(Standaard) toerwagens is de cou-

reur Van der Herberg in 't Schei-

vlak met zijn Lotus Elan enkele ma-

len over de kop geslagen. Hij werd

met een zware hersenschudding

naar een Haarlems ziekenhuis over-

gebracht. Van zijn renwagen bleef

een hoop schroot over. Het ongeval

gebeurde in de vierde wedstrijd.

In de zesde en laatste race schoot de cou-
reur Henk van Zalinge nabij het voorma-
lige bos met zijn wagen — een,.Alfa Ro-
meo — van de baan. Na een driedubbele
salto smakte de auto tegen de grond.
Van Zalinge klaagde over pijn in een

van zijn schouders en werd ter observatie
in een ziekenhuis opgenomen. Van zijn

wagen bleef weinig bruikbaars over.

De uitslagen van de zes races luiden als

volgt:

Formule Vee: R. Visser, Austro in

19.02.3=132.14 km; snelste ronde in 1.52.7

=133.937 km; Monoposto's tot 1000 cc:

'Henry', Formule 850 in 18.35.4=121.79
km; snelste ronde in 1.58.2=127.705 voor
Tosani in Elva; Monoposto's boven 1000
cc: H. Vermeulen, Lotus 61 in 18.10.6=
138.41 km; snelste ronde in 1.44.2=144.863
kilometer.

Standaard toerwagens tot 850 cc: nr. 1.

Willem Leniger in Fiat 850 cc in 22.58.6=
109.49 km; snelste ronde in 2.15.6=111.647
kilometer.

Standaard toerwagens, 850-1000 cc;

Th. Koks in Fiat 850 cc in 22.24.2=112.22
km; snelste ronde in 2.11.4=114.88 voor
Hazelaar in Fiat 850 cc; 1000-1150 cc: P.

J. R. Jonkers in Renault R8 S in 22.54.9

=110.43 km; snelste ronde in 2.13.6=
112.98 km; 1150-2300 cc: P. F. Leeuwen-
burgh in NSU 1200 TT in 21.37.5=116.34
km. Snelste ronde voor Koks en Leeuwen-
burgh in 2.08.2=117.74 km.

Formule Libre gesloten tot 1300 cc:

Tonio Hildebrand in Broadspeed GTS in

17.10.2=131.87 km; 1300-1600 cc: C. H.
v.d. Bos in Havas in 17.54.1=126.48 km;
boven 1600 cc: A. Ruska in Porsche 904
in 18.11.5=138.29 km; sportcars tot 1300

cc: A. Bogert in Fiat Abarth 1000 spec.

in 16.40.8=135.74 km; 1S00-1600 cc: 1. J. L.

Dolk in Lotus Elan in 16.14.2=135.69 km;
boven 1600 cc: T. Hezemans in Fiat

Abarth 2000 in 16.35.2=151.680 km.

Toerwagens groep 5 tot 850 cc:

J. Brandsma in Fiat Abarth 850 TC in

19.35.4=128.42 km; van 850-1000 cc: R.
Dijkstra in Fiat Abarth in 18.43.1=134.40
kilometer.

Toerwagens, groep 5, 1300-1600 cc:

1. N. Chiotakis in Alfa Romeo jr. in

18.30.1=135.970 km; 1300-1600 cc: F. Du-
dok van Heel in Ford Escort Twincam in

18.15.5=137.78 km; 1600-2500 cc: T. Heze-
mans in Porsche 911 in 17.19.2=145.26
km; boven 2500 cc: H. Koster in BMW
2000 TT in 18.00.0=139.76* km.

De snelste ronde van de dag maakte

Toine Hezemans, die met een gemiddelde

van 157.24 km/u een tijd van 1.36 maak-

te. De meest strijdvaardige deelnemer was

Robert van der Palm in een Honda. Hij

ontving de Coupe Roosdorp.

pleidooi

voor meerjarenplannen

groenvoorzieningen

en openlucht-recreatie

„Het is noodzakelijk dat de subsidiemoge-

lijkheden van de rijksoverheid voor open-

lucht-recreatievoorzieningen niet bij de

rand van de woonkern ophouden, maar
dat ook de stedelijke openlucht-recreatie-

voorziëhingen voor een rijkssubsidie in

aanmerking komen. De gemeenten zijn

met de huidige financiële middelen abso-

luut niet in staat het tekort aan open-

lucht-recreatievoorzieningen in en om de

woonkern in te halen en het is te ver-

wachten, dat de behoefte aan deze voor-

zieningen in de toekomst nog zal stijgen".

Dit staat in een rapport van de Stichting-

Recreatie, getiteld 'Recreatie en Wonen'.
Het rapport omvat ook een inventarisatie

van de wensen en opvattingen, die leven

in de kringen van die organisaties en in-

stellingen welke zich bezighouden met. de
stedelijke openluchtrecreatie.

Pas na studie zal het mogelijk zijn de
normen vast te stellen voor de verschil-

lende categoriën openlucht-recreatievoor-
zieningen, normen waaraan een dringende
behoefte bestaat bij stedebouwkundi-
gen en bij gemeentebesturen. Ook zijn

prognoses nodig over de omvang van de
openluchtrecreatie in en om de woonkern.
Wat nu gebouwd en aangelegd wordt
moet ook in de toekomst voldoen.

De voortschrijdende verstedelijking

dwingt 'tot voorzieningen om negatieve
invloed ervan op de volksgezondheid het
hoofd te kunnen bieden. De praktijk wijst
uit, dat de afstand woning-recreatie-ob-
ject een zeer belangrijke invloed uit-

oefent op de intensiteit van het gebruik
van dit object. Er dient naar te worden
gestreefd recreatievoorzieningen zo dicht,

mogelijk bij de woning aan te leggen.

De voorzieningen dienen zeer flexibel te

zijn omdat het recreatiepatroon van do
bevolking van een woongebied aan ver-

andering onderhevig is. De ruimte in en
aan de rand van de woonkern is beperkt
van omvang en met een groot aantal be-

langen moet rekening worden gehouden,
zodat de belangen van de openluchtre-

creatie vaak in een hoek worden gedrukt,

aldus het rapport.

Enerzijds zal erop aangedrongen moe-
ten worden openluchtrecreatievoorzienin-
gen een grote voorrang te verlenen, an-

derzijds dient ernaar gestreefd te wor-
den zo zuinig mogelijk met de ruimte om
te gaan. Intergemeentelijke samenwer-
king is ook op het gebied van recreatie-

voorzieningen in en om de woonkern wen-
selijk, aldus het rapport, dat nog stelt dat

het opstellen van duidelijke meerjaren-
plannen zowel voor de groenvoorzieningen
als voor de ontwikkeling van recreatie-

voorzieningen een dringende zaak is.

Over de problematiek van de randme-
ren is gesproken in een in Dronten ge-

houden bijeenkomst van het Nederlands
Instituut voor Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting. Daar is betoogd, dat het
kustlandschap van Noord-Holland zo

waardevol is, dat een brede randzee ge-

handhaafd moet blijven tussen de oude
kust en de nieuwe oever van de Marker-
waard, waarin Marken zo veel mogelijk

zijn eilandkarakter moet behouden. Uit-
breiding van de prachtige oude steden en
dorpen langs de Noordhollandse kust moet
worden beperkt binnen de schaal, die bij

het oorspronkelijke, voorzover nog leven-
de cultuurpatroon en de functie passen.
De vergezichten over land en water be-

horen tot het fraaiste, dat we in ons land
nog bezitten. Daarom is het gewenst een
breed waterfront voor de Noordhollandse
kust te formeren en zo min mogelijk
autowegen bij de randmeren aan te leg-

gen.

raad
praatte

oeverloos

Gisteravond hebben de raadsleden van
20.00 tot 01.00 uur oeverloos gepraat over
de verhoging van het presentiegeld voor
het bijwonen van raadsvergaderingen, de
aanschaf van een bandopnameapparaat
t.b.v. de notulering van de beraadslagin-
gen, de financiering van het gasbuizen-
net en nog enkele andere zaken die op de
twintig punten tellende agenda prijkten.

Sommige raadsleden herhaalden drie of
vier keer in extenso wat zij in eerste in-

stantie reeds hadden gezegd. Wanneer
het de duidelijkheid ten goede komt is

daar niets op tegen, maar bij iedere dou-
blure gingen de zaken die aan de orde
waren verder de mist in. Na een onge-
remd hoor en wederhoor besloten de af-

gevaardigden er niet toe over te gaan .de

door 't college gevraagde bandrecorder aan
te schaffen. Jammer, want een dergelijk

apparaat had . sanerend kunnen werken.
'Je schrikt, wanneer je je zelf hoort' zei

voorzitter Nawijn.
De voorzitter kan kortaf zijn wanneer

het college het vuur na aan de schenen
wordt gelegd — gisteravond kende zijn

geduld met de sprekers echter geen gren-
zen. Hij bleef onbewogen onder de re- en
duplieken. Tijdens de discussies over de
voor- en nadelen van de bandrecorder ont-
hulde de heer Nawijn dat hij vroeger
raadsvergaderingen had genotuleerd en
die vergaderingen duurden vaak tot 1 uur
in de nacht. Dat zou zijn voorkeur voor
nachtwerk kunnen verklaren. Oude liefde

roest niet, al noemde hij notuleren dan
een hondebaan.

Tijd is geld. Maar de Zandvoortse
raadsleden hebben aan beide zaken lak.

Zij hebben alle tijd en een verhoging van
de presentiegelden voor het bijwonen van
raadsvergaderingen wezen zij gisteravond
met een vies gezicht van de hand. Zij

vonden het een bijna onoirbaar voorstel

van het college. 'Een raadslid moet de ge-
meente dienen en er niet aan verdienen',

sprak de heer Attema (wd) vroom. An-
dere raadsleden wilden de loon- en prijs-

spiraal niet in werking stellen. De voor-
gestelde verhoging van het presentiegeld
bedroeg ƒ 10,— per raadsvergadering. Er
zijn twaalf raadsvergaderingen per jaar.

In ons nummer van a.s. vrijdag volgt een
meer uitgebreid verslag van de bijeen-

komst.

Zattdmaüö Badfotk

er blijkbaar ook goede zaken gedaan.
Sommige straten en pleinen leken wel
trefpunten van openbare patat-eterij

!

O ja, de beroemde luilakviering in Zand-
voort heeft de politie genoodzaakt harde
klappen uit te delen aan voornamelijk
Haarlemse jongelui, die hier kwamen be-

wijzen dat ze niet de luilak wilden uithan-

gen. Wat ze dan wèl deden, was helemaal
niet zo mooi: brand stichten, ruiten in-

gooien en voorbijgangers overlast aan-
doen. Nou, daar hebben we hier geen be-

hoefte aan en ik vind dat de politie maar
geen twijfel moet laten aan haar mening

Beste mensen, ik kreeg een telefoontje mij de eerste dag ter ore kwamen, bleek over dit soort badgasten,

van mijnheer de redakteur of ik maar mij dat letterlijk alle beschikbare par- Dus de tweede Pinksterdag geen top-

voor de krant van woensdag mijn Bad- keerruimten in Zandvoort benut waren, dag, maar een dag die in het teken stond

boek wilde verzorgen. Dan kon ik de In de kleinere zij-straten in noord en zuid van de landrecreatie, inclusief het circuit!

drukte van de Pinksterdagen een beetje werd aan weerszijden geparkeerd en dat Al vroeg in de middag begon de trek

'dichter bij verslaan' 1 zal 's avonds met het weg gaan wel eens naar huis. Maar dat zal wel een beetje

moeiliikheden hebben opgeleverd, denk ik. verband hebben gehouden met de t.v.-uit-

Nou, ik moet zeggen dat het nogal mee- zending over de terugkeer van de Ameri-
viel (of tegen viel) met die drukte. Wel De tweede Pinksterdag was 't aanmer- kaanse maanreizigers.
schijnen er op de Pinksterdagen mirakel keiijk koeler. De flinke zeebries maakte Jans vindt het maar niks Vroeg of laat
veel gasten met auto's naar onze bad- een verblijf in mini-kledij aan het strand gcbeuren er ongelukken daar boven, zegt
plaats gekomen te zijn. (Ik bedoel met nou niet bepaald tot een onverdeeld ge-

ze Het loopt aUemaal nog steeds goed af,

gasten niets kwaads hoor! Alleen maar noegen. In de vroege ochtend regende het omdat er n0g niet zovee i tegenliggers
in de goede betekenis van het woord: zelfs nog. Pas veel later in de middag

zljn in de ruimtei be(joelt Jans!
klanten van Zandvoort!) De eerste Pink- kwam de zon goed door, maar toen was Hoewel ze mijn portie ook best aan
sterdag is het nooit zo druk aan 't strand, het eigenlijk al te laat om van de tweede Fikkie kunnen geven, zie ik 't nibt zo
dat weet u wel en vooral, toen het weer Pinksterdag een topdag te maken. Dat is somber ln _ Deze ZOmer zullen we 't nog
nogal op een twijfelachtige manier werd dan ook niet gebeurd. We hebben 't nor-

beieven dat er ecnt mensen op de maan
'aangekondigd', dachten velen wellicht: maal druk gehad, met veel af en aanko- worden neergelaten. Als ze terugkomen,
mij niet gezien aan zee. Achteraf bleek mende strandliefhebbers, die hoofdzakelijk

zyn het
•

sl historische figuren ge-
dat het weer niet eens middelmatig, maar de zonneterrassen bezetten. Er waren die

rondweg goed te noemen was. Vooral de dag ook races op het circuit en daar zijn

temperatuur — het was niet vol zonnig natuurlijk ook een hoop belangstellenden

— was lekker. naar toe getrokken.

Het is ook zo, dat de meeste mensen Ik weet wel dat er buitengewoon veel

hun vertier aan de landzijde hebben ge- mensen op beide dagen hun plezier bui-

zocht, denk ik, want van berichten die tenshuis hebben gehad. In het dorp zijn

worden. Maar wat ze er mee opschieten,

zou ik met geen mogelijkheid kunnen zeg-

zen.

Rustig maar, dan breekt het lijntje niet!

O jongens, straks hebben we Ajax—A. C.

Milan! Dat was u toch niet vergeten?
STOELEMAN



kust en grote

steden

trekpleisters tijdens

pinksterdagen

Naar schatting 425.000 buitenland-

se toeristen hebben met de Pink-

sterdagen een bezoek aan ons land

gebracht. De meesten waren Duit-

sers, die vertier zochten aan de kust

of in de grote steden.

Het aantal bezoekers was ongeveer

even groot als vorig jaar, toen de

(weers)omstandigheden gunstiger

waren.

De drukte op de Nederlandse we-

gen is over het algemeen meegeval-

len, wat vooral te danken is aan het

minder goede weer, waardoor auto-

mobilisten 'verspreid' huiswaarts

keerden.

Bij het Nationaal Eureau voor Toerisme
in Den Haag, waar het aantal buiten-
landse gasten is becijferd, toonde een
woordvoerder zich gisteravond 'zeer te-

vreden over het verheugende resultaat'.
'Tijdens de drie lange weekends dit voor-
jaar (Pasen, 1 mei en Pinksteren) zijn er
anderhalf miljoen buitenlandse toeristen
geweest. Dat is meer dan we hadden ver-
wacht', aldus de woordvoerder.

Dat het bezoek het algelopen week-
einde, ondanks het matige weer, toch het
peil van 1968 haalde, was voor een deel
te danken aan het feit, dat de Keukenhof
nog Iaat in het seizoen was geopend. Br
kwamen 26.000 bezoekers tijdens de Pink-
ster, onder wie behalve Nederlanders en
Duitsers ook Fransen, Belgen en Scandi-
n|avieërs. Het aantal Engelse bezoekers
was gering. Half mei zijn de vlieg-groeps-
reizen naar de bollenstreek beëindigd. In

Hoge
spaarrente
tof zelfs

617ovooru

en.
<^5i**«r££

au££f2~
de heer C. H. M. Mackaay,

Commerciële Voorlichting,
Centraat Kantoor voor Amsterdam.

Dat is helemaal de NMB.
Meer rente, meer spaar-
vormen (kies uit 6 moge-
lijkheden en bovendien
ook nog 6y2% spaar-
brieven). En daarbij een
service waar de NMB ook
beslist niet zuinig mee is.

Daarom is voor iedereen
sparen zo aantrekkelijk
bij de NMB.

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

de bank waar ook
ü zich thuis voelt

Zandvoort: Passage 33.

i

totaal zijn dit voorjaar 60.000 Engelsen
per vliegtuig via het Rotterdamse vlieg-

veld Zestienhoven naar Nederland geko-
men om de bollen te bezichtigen.
Ondanks de grote aantallen Duitsers

aan de kust en in de grote steden, zijn

er nergens moeilijkheden geweest met
het onderbrengen van de gasten. Zondag-
avond evenwel was in Amsterdam en Den
Haag en in enkele grote badplaatsen do

bodem van de logiesvoorraad in zicht, al-

dus een woordvoerder van het Nationaal
Bureau voor Toerisme.

Veel Nederlanders hebben de Pinkster-
dagen gebruikt om een generale repetitie
te houden voor een zomerkampeervakan-
tie. Volgens een schatting van de ANWB
hebben 500.000 kampeerders een of meer
dagen op een van de erkende campings
hun tent opgezet.

De stroom oost-west verkeer van auto-
mobilisten uit de randstad-Holland, die er
met de Pinksterdagen op uittrokken,
heeft zich zondagmorgen nog voortgezet.
Veel mensen maakten op de redelijk zon-
nige dag zomaar een ritje, waardoor 't de
hele dag druk is geweest op de grote we-
gen. Eerste Pinksterdag reden ook veel
Duitsers vanaf de kust — waar het toch
nog vrij fris was — naar huis. Niettemin
deden zich op' de wegen geen grote pro-
blemen voor.

Het verkeer kwam op een aantal plaat-
sen wel in files te staan, vooral toen gis-

teravond vrij plotseling een grote oost-
weststroom van auto's ontstond. Stagna-
ties deden zich voor op de rijksweg Arn-
hem—Utrecht, nadat zich tussen Maars-
bergen en Bunnik enkele kettingbotsin-
gen hadden voorgedaan en op de rijks-

weg Utrecht—Den Haag tussen Vleuten
en Bodegraven. Voorts ontstond er een
zes kilometer lange file voor Hoevelaken
vanuit de richting Nijkerk.

De lokale verbindingen tussen Haarlem
en Zandvoort zaten op de eerste Pinkster-
dag enige tijd verstopt. Ondanks de races
in Zandvoort viel de verkeersdrukte op
de tweede dag mee, wat ook kwam door-
dat het te koud was voor strandbezoek.

BIJ DEMOCRATISERING
BIJT

VOORSCHOTEN
DE SPITS AF

Democratisering van het overheidsbestuur

ook op het lokale vlak, meer inspraak,

meer openheid, het blijven fijne, maar lo-

ze kreten, wanneer er niets aan wordt ge-

daan. Burgemeester en wethouders van

de gemeente Voorschoten hebben dit be-

grepen en in een nota aan de gemeente-

raad volgende konkrete aanbevelingen ge-

daan om de democratie doeltreffender te

laten functioneren. Hier volgt de zeven

punten tellende nota waarmee deze Zuid-

Hollandse gemeente de spits afbijt:

1. Een zo ruim mogelijk gebruik maken
van de instelling van functionele commis-
sies, ex art. 61 der gemeentewet; voor de
naaste toekomst denken zij aan functione-
le commissies voor de sport, <3e jeugdza-
ken en de culturele aangelegenheden; deze
commissies bekleden met zó ruim moge-
lijke bestuurs- en beheersbevoegdheden
onder toezicht van de raad en burgemees-
ter en wethouders.
2. Het intensiveren van burger- en wijk-
avonden, de eerste bedoeld voor kennis-
making met de nieuwe inwoners, de laat-

ste voor de reeds gevestigde burgerij in be-
paalde wijken; op deze avonden trachten
het gesprek goed los te maken opdat
'tweerichtingverkeer' ontstaat; de raad
heeft hierbij volgens burgemeester en wet-
houders ook een belangrijke taak; op de-

ze burger- en wijkavonden kan de raad
zich op de hoogte stellen van alles wat
leeft onder de burgrij.

3. Het op zo ruim mogelijke schaal toe-

passen van een openbaar gehoor over al-

lerlei belangrijke onderwerpen welke zich
hiervoor lenen; te denken valt hierbij aan
bestemmingsplannen, verkeers- en par-
keeraangelegenheden, wijkvoorzieningen,
etc, ook zal de tegenwoordigheid van de
raad hierbij niet kunnen worden gemist.
4. Verdere verbetering van de voorlich-

ting zowel in woord als in beeld; bij het
eerste valt o.a. te denken aan voorzetting
en verbetering van het gemeentelijk voor-
lichtingsblad 'Raadhuisklanken', bij het
laatste o.a. aan het tentoonstellen bij al-

lerlei gelegenheden (of permanent) van
bestemmingsplannen, maquettes, fotoma-
teriaal e.d. verband houdende met het ge-

meentelijk bestuur.

5. Een goede samenwerking met de pers;

daarbij trachten door het verstrekken van
allerlei gegevens ten aanzien van belang-

rijke aangelegenheden een openbare dis-

cursie in de kranten op gang brengen,
welke de raad, zodra dit college tot een
beslissing geroepen wordt, in zijn besluit
kan incalculeren; daartoe zal het aanbe-
velingen verdienen het tijdstip van open-
baarmaking van bepaalde belangrijke
voornemens van burgemeester en wethou-
ders te vervroegen; de thans gebruikelijke
periode tusen verzending van de raads-
voorstellen aan de raadsleden (en de pers)
en het tijdstip van de raadsvergadering is

daarvoor vrij kort.

6. In verordeningen van de gemeente een
ruimer recht van beroep nastreven; wijzi-
gingen in die richting aanbrengen zodra
de daarvoor in aanmerking komende ver-
ordeningen om andere redenen op de hel-

ling moeten.
7. In beginsel een uitspraak doen om
klaagschriften — niet zijnde officiële be-
roepsschriften — voor onderzoek in han-
den te stellen van een commissie; over-
wogen zou kunnen worden als klaag-
schriften-commissie te laten fungeren de
in te stellen raadsadviescommissie voor
beroepsschriften.

De gemeente Zandvoort zou dit goede

voorbeeld moeten volgen en waar nodig

aanvullen. Bijv. door het beleggen van

openbare vergaderingen van de diverse

commissies van bijstand over onderwerpen

en plannen, die de belangen van Zandvoort

en de inwoners direkt raken.

P. V- Pleines

Eerste Pinksterdag namen de duiven van
'Pleines'-leden deel aan een wedvlucht v.a.

St. Maxene. Gelost om 6.10 uur arriveer-

de de eerste duif om 11.13 uur. De afstand

bedroeg 370 km. en de uitslagen zien er

als volgt uit:

B. Lukassen: 1,7,16,3.

Donker: 2,8.

H. Lansdorp: 3, 12.

K. Driehuizen: 4, 10,21.

W. Terol:-5, 17, 22.

J. Koper: 6.

Dannenburg: 9.

W. Driehuizen: 11, 24.

M. Koper: 13. 14, 15, 25.

Molenaar: 18, 19.

Hier

staat

uw
brief

In Zandvoort gaat de klok 50 jaar terug

In een tijdperk waarin we praten over
maanlanding en venusraket, zien de bak-
kers in Zandvoort kans om terug te gaan
naar de tijd waarin de hondekar nog mo-
dern was.

Sanering, een kostenbesparend systeem
voor alle branches, waar huis aan huis
bezorging tot de voornaamste diensten
behoort, wordt door hen weggegooid als

een paar oude schoenen.

Maar wat zijn de gevolgen voor het
personeel, maar zeker niet te vergeten
voor de klant?

Om met de eersten te beginnen, wat
blijft er over van de fel bevochten, en op
een enkele uitzondering na, verkregen
vijfdaagse werkweek? Niets.

De arbeidstijd verkorting, voor velen
reeds een werkelijkheid, zal tot het ver-

leden gaan behoren.

Nu komen er weer werkweken van 70
uur en meer, of beter gezegd werktijden
gelijk aan de jaren 1890.

Zie hier de gevolgen van het besluit

van onze vooruitstrevende bakkerspa-
troons.

Maar nu de gevolgen voor de consument,
dat bent u, lezer(es)!
Door het hier in, Zandvoort toegepaste
loonsysteem (provisiebasis), zal ook de
dienstverlening sterk achteruitgaan.

Of gelooft u zelf, dat een bakker-bezor-
ger zich veel gelegen laat liggen aan een
klant voor een half wit?

Dan kunnen wij gerust nee zeggen,
want een bakker-bezorger die een wijk
moet lopen van de Zuid-Boulevard tot aan
het einde van de Celsiusstraat heeft daar
geen tijd meer voor,

De provisie is zo gering, dat hij zich-

zelf een loonsverlaging geeft als hij te

veel tijd moet besteden aan kleine afne-

mers, terwijl zijn werktijd met vele uren
toe gaat nemen, waarvoor hij niets méér
ontvangt.

Wie worden van deze ouderwetse methode
het meest de dupe?

U en vooral de bejaarde inwoners.

Dus de konklusie, die wij hieruit kunnen
trekken is simpel.

Het ligt geheel aan de huisvrouw of de
dienstverlening op dezelfde wijze door-
gaat.

Houdt de bezorger, die nu bij u aan de
deur komt, u bespaart hem en u zelf een
heleboel narigheid.
Werkt mee aan een redelijke werktijd in

de bakkersbedrijven en laten wij de klok
weer vooruit zetten.

H. C. Bakker, secretaris van het
overlegorgaan van de plaatselijke
afdelingen van de werknemers-
organisaties NW, NKV en CNV.

-Tennisclub „ZANDVOORT"
De uitslagen van de op zaterdag 24 mei
j.1. gehouden competitiewedstrijden heren,
luiden als volgt:

Zandvoort 1—Bloemendaal 1 3—

1

Gieteling 1—Zandvoort 2 . —

4

Zandvoort 3—Velserbeek 2 4—

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek

Ontwikkelingslektuur:

Frank - Zwölftausend. 1931
Gens Nostra, jaargang 1968.
Buurma - Vuile lucht. 1968
De Hartog - De kinderen. 1968
Mens en boek, jaargang 1967-'68.

Mossel - De wereldwandelaars. 1917
Na vijven, jaargang 1968.
Nieuwe-Wereldvertaling van de Christe-

lijke Griekse Geschriften. 1963
Onderwijs en opvoeding, jaargang 1968.
De Openbare Bibliotheek in opmars. 1969
Perles de la poésie frangaise.
Roderkerk - Recreatie en natuurbehoud in

de Kennemerduinen. 1966
Sociale academie.
Staatsnatuurreservaten. 1966
Vasey - Foulsham's letter writcr.
Wuttkowski - Service-gids automobielen.

1969

De euMftacup (Utaie

De bal moet tuel rond zijn.

Vrienden, het uur der waarheid gaat
slaan! Woensdagavond — dus over enkele
uren — zal in Madrid uitgemaakt wor-
den wie ongeveer het sterkste elftal van
Europa is. Ik zeg met opzet 'ongeveer',

want helemaal kom je daar nooit achter,

want elftallen, die al eerder zijn uitge-

schakeld voor het allerlaatste treffen,

kunnen wel veel beter zijn dan Ajax of

A. C. Milan.

U weet, dat een ongeluk in een klein

hoekje kan zitten en met beslissende wed-
strijden geldt dat eigenlijk dubbel. Een
verkeerd teruggespeelde bal, een vuiltje

in het oog van een keeper, een rookbom
in het doelgebied, dat zijn allemaal din-

gen waardoor een elftal opeens in de hoek
waar de klappen vallen kan komen te zit-

ten. Nou praat ik nog niet eens over de
zogenaamde scheidsrechterlijke dwalingen.

Het ligt heus niet altijd alleen aan de
spelkwaliteiten van een winnend elftal,

want er zijn zoveel factoren die mee-
spelen

Als ik u een prognose zou moeten ge-

ven van het verloop van de eindstrijd om
de Europacup, dan zou ik niets beters

kunnen zeggen dan dat de bal rond is. Ja
zeker, dit is regelrecht plagiaat, want Ri-

nus Michels heeft deze uitdrukking al wel

twaalf keer gebruikt. Zij is dus van Ri-
nus, maar ik gebruik haar even, omdat ik

het een bijzonder typerende uitdrukking
vind. Nietwaar? Niemand denkt er zo
gauw aan dat de bal inderdaad rond is.

Ga je daar op doordenken, dan neem je

er natuurlijk vrede mee, want alle ballen
zijn rond! Het behoort eenvoudig tot het
wezen van de bal om rond te zijn. Kijk
eens, nou niet meer er omheen praten:
als de bal niet rond was, was er in feite

geen sprake van bal. Dan was er helemaal
geen bal. Welnu, aangezien er wel dege-
lijk een bal is, zullen ze dus vanavond
noodzakelijk met een ronde bal moeten
spelen. Begrijpt u wel? Ik zal 't u nog
één keer uitleggen: Als men niet had uit-

gevonden dat de bal rond was, zou deze
wedstrijd helemaal niet gespeeld worden,
want dan zou er geen bal zijn. En die heb
je beslist nodig om een voetbalwedstrijd
te spelen. Ik zou niet weten hoe ik 't an-
ders moest zeggen. Daarom neem ik aan
dat ik dit onderdeel van mijn' onderwerp
uitputtend voor u heb behandeld. Als u er

nou maar één ding van hebt opgestoken:
de bal is rond! 't Zit hem namelijk in de
lijnen van de bal, snapt u? Die lijnen zor-

gen er voor dat-ie rond is. En daar is nou
eenmaal niks aan te veranderen. Daar
moeten we ons stomweg bij neerleggen.

Er tegen protesteren helpt niet, de bal
blijft rond. Iemand die 't anders wil, komt
vroeg of laat in conflict met de KNVB.
En dat zou toch niemand willen? Ik weet
zeker dat als er iemand zou opstaan, die
verandering zou willen aanbrengen aan
het meest typerende van de bal — zijn
rondheid — op een behoorlijke tegenstand
zou kunnen rekenen. En terecht vrienden.
Eén enkele keer in de geschiedenis van

het Nederlands voetbal schijnt het te> zijn
voorgekomen dat — 't was in 1903 in
Scherpenzeel — de bal tijdens een plaatse-
lijke ontmoeting niet rond was. Beide
ploegen bestaan al lang niet meer en van
de twee en twintig toen jonge kerels le-

ven er nog slechts twee. Maar de iets rij-

peren onder ons zullen zich levendig her-
inneren dat de staat van beleg toen in
Scherpenzeel werd afgekondigd, dat het
bestuur van de thuisclub zeventien weken
is gegijzeld geweest door het bestuur van
de — toen nog niet 'Koninklijke' — Ned.
Voetbalbond.

Na zeventien weken bekende het be-
stuur van die ongelukkige club dat het
een verkeerde greep had gedaan met de
aanstelling van de nieuwe terreinknecht.
Dit feit had twaalf jaar tevoren plaats
gehad. Twaalf jaar lang geen geduvel met
de verrichtingen van de terreinknecht. En
toen opeens dit. De bal was niet rond.
O ja, er kwam in die woelige dagen, die

op dit gebeuren volgden, bezetting van de
Marechaussee in Scherpenzeel. Tijdens de
onlusten— men noemde deze het voetbal-
oproer — werd er nog een jeugdig lid van
de bezettende troepen gewond. Ik meen
aan het zitvlak, 'maar zeker weet ik dat
niet meer.

Genoeg over de Europacup finale, beste
vrienden.

Volgende week weer eens iets anders.
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FAMILIEBERICHTEN

De Heer heeft tot Zich geroepen
onze lieve schoonzuster, tante en
oud-tante

Petroneüa Anna Koning
in de ouderdom van 83 jaar.

Uit aller naam:
P. van Zadel

Zandvoort, 23 mei 1969
Kerkplein 7

Geen bloemen.

De begrafenis heeft hedenmiddag,
(woensdag), om 2 uur plaatsgehad
op de Algemene Begraafplaats te

Zandvoort.

Na een geduldig gedragen lijden

heeft de Heer tot Zich genomen
onze innig geliefde moeder, groot-
moeder, zuster en tante

Neeltje Christina Maas
op de leeftijd van 80 jaar.

Amsterdam: N. Ch. M. van Dam-
van der Tas

W. van Dam
C. M. van der Tas

Zandvoort: P. W. Jansen-
van der Tas

J. E. Jansen
kleinkinderen
en verdere familie.

Zandvoort, 24 mei 1969
Rusthuis Hervormde Gemeente,
Nieuwstraat 10

Correspondentie-adres

:

Staringstraat 5, Zandvoort.

De teraardebestelling heeft heden,
(woensdag), plaatsgehad op de
Algemene Begraafplaats te Zand-
voort

Kamerbreed-
tapijt

meubelstott ering

't Interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

Tot onze diepe droefheid overleed
heden, na een geduldig gedragen
lijden, onze lieve zorgzame Moeder,
Oma, Zuster, Schoonzuster en
Tante, Mevrouw

Sijtje Spaans-van der Mije
in de leeftijd van 73 jaar.

Willy C. Adriaanse-Spaans
Rien Adriaanse
Dirk W. Spaans
Prancisca Spaans-Pennings
en kleinkinderen

Zandvoort, 25 mei 1969
Burgern. Engelbertsstraat 10

De teraardebestelling zal plaatsvin-
den donderdag 29 mei a.s. des n.m.
te 14 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Zandvoort. Vertrek Burg.
Engelbertsstraat 13.45 uur.

De overledene ligt opgebaard Jans-
straat 36 te Haarlem. Bezoek van
14—15 uur.

Het bestuur van de bejaardensocië-
teit 'Voor Anker' deelt mede, dat
op zaterdag 24 mei is overleden
zijn medebestuurslid, de heer

J. CORTEN
De heer Corten heeft steeds, en zo
iang dat mogelijk was, zijn beste
krachten aan onze vereniging ge-
geven.

Wij bewaren aan hem de beste
herinneringen.

Namens het bestuur:
Chr. A. Alders, voorzitter

Mw. J. v. Duyn-Schilpzand,
secretaresse.

"snipperen"

met

de anwb

De ANWB gaat binnenkort starten met

een serie nieuwe evenementen, die zijn ge-

richt op het dagtoerisme.

Het blijkt namelijk vaak voor te ko-

men, dat mensen nog een vakantie- of

snipperdag over hebben, waarvoor zij

geen bestemming weten te vinden. De
ANWB heeft zich dat gerealiseerd en

heeft dan ook een aantal mogelijkheden

ontworpen.

Het eerste uitstapje 'Vliegen en Varen
rond het ANWB-hoofdkantoor' in dit

nieuwe kader van het 'ANWB-snippertoe-

risme', zal op woensdag 11 juni plaatsvin-

den en zal iedere woensdagmiddag wor-

den herhaald.

Voor ƒ 35,— per persoon is een 5 uur

durend uitstapje ontworpen met o.a. een

vliegtocht boven Den Haag en Schevenin-

gen, een rondvaart met een originele ha-

ringlogger over de Noordzee en een korte

rondleiding op het hoofdkantoor van de

ANWB, waar aandacht zal worden ge-

schonken aan de belangrijkste aspecten

van het Bondswerk.

Het is de bedoeling deze excursie op

dit dagtoeristische gebied te laten volgen

door een 'Rotterdamdag', inclusief een

rondvlucht boven de stad en de havens

en een 'Vervoersdag', waarin verschillen-

de vormen van het vervoer — ook met
behulp van een vliegtuig — onder de loep

zullen worden genomen.

Ook zal worden gedacht aan een 'Delta-

dag'.

Aan deze excursies kunnen zowel leden

als niet-leden van de ANWB deelnemen.

In. verband met de passagiers-capaclteit

van het vliegtuig is de ANWB gebonden

aan een maximale inschrijving van 40 per-

sonen. Daarom is het nodig reserveringen

14 dagen van te voren door te geven aan
de informatiecentrale van de ANWB.

De excursies 'Vliegen en Varen rond het

hoofdkantoor' begint op het hoofdkantoor

van de ANWB, Wassenaarseweg 220 in

Den Haag.

TOT VOORZITTER BENOEMD
Tijdens de vorige week gehouden jaarver-

gadering van de Vereniging tot Stichting

en Instandhouding van Christelijke Scho-

len op Herv. grondslag — , Wilhelmina-

school — is de heer M. B. Rooijmans tot

voorzitter van de vereniging gekozen.

In deze functie volgt hij de naar elders

vertrokken Herv. predikant ds. C. de Ru
op.

Kruiswoordpuzzel
PUZZEL NO 83
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Van het Zuidamerikaanse schaakfront

komt de volgende aardige partij. We zien

Zwart een subliem gebruik maken van

Wits aarzelend spel in de opening.

Perez—Yepez, Se Panavierikaans

schaaktournooi 19GS

1. d2-d4, Pg8-f6, 2. c2-c4, g7-g6, 3. Pbl-c3,

Lf8-g7, 4. Pgl-f3, 0-0, 5. g2-g3, d7-dff, 6.

Lfl-g2, Pb8-d7, 7. 0-0, e7-e5, 8. e2-e4, e5x

d4 (Met deze methode werd in de jaren

na de tweede wereldoorlog vooral door

Bronstein en Boleslavsky geëxperimen-

teerd. Zwart geeft het centrum op, wat

Wit een overwicht aan terrein oplevert

maar Zwart kansen langs de diagonaal

g7-b2 verschaft) 9. Pf3xd4, Pd7-c5, 10.

h2-h3, Tf8-e8, 11. Tfl-el, a7-a5, 12. Kgl-

h2? (Een tempoverlies met vérstrekkende

gevolgen. De normale zet in deze stelling

is 12. Dc2; Zwart mag dan geen pion win-

nen: 12. ...Pfe4:?, 13. Pe4:, Ld4:, 14. Lg5!,

Dd7, 15. Pf6+, Lf6:, 16. Lf6: en Wit heeft

een winnende aanval) 12. ...Pf6-d7, 13.

iZ-ii (Anders Pe5) 13. ...c7-c6, 14. Tal-

bl? (Weer een slordige zet. Geboden was

14. Le3 of 14. Pb3. Thans maakt Zwart

van de ietwat 'hangende' positie van Pd4

gebruik om het witte pionnencentrum uit-

een te slaan) 14. ...f7-f5!, 15. Pd4-b3

(Slaan op f5 ging niet wegens Tel: en

stukverlies) 15. ...a5-a4'., 16. Pb3xc5,

Pd7 x c5, 17. Ddl-c2 (Wit staat slecht; 17.

ef5:, Lf5: kwam kennelijk niet in aan-

merking', maar ook de tekstzet is niet

meer voldoende) 17. ...Dd8-d7! (Deze

merkwaardige zet is bijzonder sterk: Wit

moet nu allereerst op punt h3 letten en

straks vindt de dame een goede plaats op

f7) 18. b2-b4 (Geeft Zwart de a-lijn, het-

geen over 10 zetten funest blijkt. Op 18.

Ld2 echter won 18. ...Lc3:, 19. Lc3:, Pe4:

gewoon een pion) 18. ...a4xb3 e.p., 19.

a2xb3, Pc5xe4! (Nu was de pionwinst

19. ...Lc3:?, 20. Dc3:, Pe4:, 21. Te4:, fe4:,

22. Lb2 een blunder) 20. Pc3xe4, f5xe4,

21. Telxe4, Te8xe4, 22. Dc2xe4, Ta8-

e2, 23. Kh2-hl (Er dreigde Dh3:+ ) 23.

...Dd7-f7, 24. g3-g4 (De enige afweer te-

gen de dreiging Lf5) 24. ...h7-h5!, 25.

Lg2-f3, h5xg4, 26. Lf3xg4 (Of 26. hg4:,

Le6, 27. Le3, d5, 28. Dd3, dc4: etc.) 26.

...Lc8xg4, 27.-h3xg4 Zie diagram

a b c 3 ë f s h"

27. ...Lg7-d4!, 28. Lcl-e3 (Of 28. Dd4:,

Dh7+, 29. Kgl, Dh2+ en mat) 28. ...Tf7-

h7+, 29. Khl-gl, Ld4xe3+ en Wit gaf op.

Een aardig slot!

Correspondentie aan A. C. van der Tak,

Wühelminastraat 28, Haarlem.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044, 3045 Politie

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding

2262 Informatiebureau. Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeente-secretarie

2071 Borlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023)-42212 Qarage Flinterman,
Zandvoortselaan. 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,Jlinko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Botel-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023)-65185 Singer Naaimachines, vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023)-87487 Singer naaimachines, vert.

E>. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamond Shop, fa. Barber dó Zn,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN t

TER WOLBEEK BELLEN1

(023)-88277 Telefonisch Servicebureau en
Boodschappendienst, dag en nacht.

2135 Qertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg; 1

Wl

NA DE SUCCES-
VOLLE START IN
HAARLEIVHMOORD
VANAF 22 MEI IN
ZANDVOORT EN
BINNENKORT IN
HAARLEM ~ OOST
AMSTERDAMSTR.
EEN FILIAAL VAN
„DE WITTE KRUIK"

***
WIJ MAKEN DE
DRANKEN VOOR
ZANDVOORTERS
EN DUIZENDEN

DE GOEDKOPE
DRANKENZAAK
-^V- met een rijk assortiment

Nu óók in Zandvoort!

zelfbediening
drankenservice

„DeWltteKruik"

2^%vï
SCHIEDAMSE

jonge
jenever

LITER vanöfiö-

^70H*t

vieux
LITER van£i95' Pm
VRUCHTEN
bran liter vani^6o

dewijn ^

QÜZEVIÉUX
JENEVER

BRANDEWIJN,
LIKEUREN;

zijnproducten van

whisky

OKAY 42^^10.95

BALLANTISCS^-^ 15?5

WHITE LABEL -*- ^15?5

WHITE HORSE^ ^15,95

FRANSEÖOGNAl
-24?5- *fc*

en zn Schiedam
DISTILUEÉRDERU i*Pl776

2 halve liters 93
JUS DORANGE fles 79

89

BRANDYNAPOLEON
PieTC(BATlS

VIEUX
FRANSEWIJN
SHERRY 3 fessen

150

95
r*ieTC(RATlS CQ6NACC»I-A&

LESTROIS ETOtLES

Rcoo-wrr

h/wqÏ

_1.79

9I5

2 FLESSEN

DRANKEN SERVICE

APERITIEF APRICOT- CITROEM

LIKEURWIJN 3 ^ Mfosi

Wê

EKSTERSTRAAT-HAARLEM
GROTE KROCHT 15

NAAST AlBERTHEIJN
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et. p.mm.-hoogte

abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;

per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

losse exemplaren 20 cent.

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 2135.

ZAMDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACIiS DRUKKERIJ,

de raad

kwam dinsdagavond

aan geen eind

De Zandvoortse gemeenteraad heeft

het afgelopen dinsdag wel bont ge"

maakt door vijf uur achtereen te

vergaderen — van acht uur 's

avonds tot een uur 's morgens —
over een agenda, die weliswaar eni-

ge niet onbelangrijke punten bevat-

te, maar o.i. toch niet rechtvaardig-

de dat men de sluizen der welspre-

kendheid volledig opendraaide. De
schier eindeloze herhalingen van

meningen en standpunten hadden

een afmattende uitwerking op de

toehoorders. Aan het eind van de

marathonzitting was de publieke

tribune vrijwel leeg. Slechts een

enkele getrouwe doorstond dapper

de -woordenvloed van de afgevaar-

digden.

Wij gaan ons nu toch wel afvragen waar-
toe de' vergaderingen van de diverse com-
missies van bijstand dienen, want het kan
er bij ons -moeilijk in -dat -alles wat in de
vergadering van dinsdagavond aan de or-

de kwam voor de raadsleden volkomen
nieuw en onbekend was. Wanneer de
onderwerpen die op de agenda prijken
van te voren in -de commissies worden
uitgeplozen en besproken, dan is het toch

niet nodig, dachten wij, deze in een open-

bare raadsvergadering te behandelen als-

of men er voor de eerste keer mee wordt
geconfronteerd. Er kunnen natuurlijk al-

tijd nieuwe gezichtspunten rijzen, maar
ook dat is nog geen reden steeds op-

nieuw in herhaling te treden.

Ter illustratie van het bovenstaande
het volgende: Eind vorig jaar verzochten
drie leden van de gemeenteraad over te

gaan tot de aanschaf van een bandrecor-

der, teneinde tot een meer getrouwe notu-

lering van de raadsvergaderingen te ko-

men. Aangenomen dat het betreffende

voorstel in de daarvoor in aanmerking-
komende commissie (algemene zaken en
financiën) van alle kanten is hekeken en
doorgepraat, dan zou men toch mogen
verwachten dat de openbare behandeling-

geen zeeën van tijd gaat kosten.

Maar wat gebeurt er? Men debatteert

zonder tijdslimiet — de voorzitter trapt

geen enkele maal op de rem — over
techniek, bruikbaarheid en de kosten van
het bandopnameapparaat, steekt de notu-

list(en) een welverdiende pluim op de

hoed en besluit na een uur herhalen en

nog eens herhalen van zijn standpunt al-

les bij het oude te laten, omdat men after

all een bandrecorder helemaal niet nodig

vindt. Dat is dan het 'resultaat' van een

zestig minuten durende en onafgebroken
woordenstroom.

Wij geloven niet dat deze aanpak de

zo noodzakelijk interesse van het publiek

voor het werk van de volksvertegenwoor-

diging kan stimuleren. Integendeel. Het
heeft o.i. een nadelige invloed en werkt

de lauwheid en onverschilligheid t.a.v. het

overheidsbestuur in de hand.

Het is onze gewoonte niet om In het

raadsverslag commentaar te leveren, maar
dit moest ons even van het hart. Nu wij

het kwijt zijn geven wij in deze kolom-

men een beknopte weergave van de be-

raadslagingen aan u door. De langgerekte

en wijdlopige debatten zouden een boek-

deel vormen, waarvoor, vrezen wij, geen

lezer te vinden is.

Vermelding verdient dat mevrouw Hu-

genholtz (vvd) weer voor 't eerst na het

haar en haar echtgenoot overkomen ver-

keersongeval, aanwezig was. Hiervoor

ontving zij bloemen en een vriendelijke

toespraak van burgemeester Nawijn, die

haar hartelijk welkom heette na een af-

wezigheid van enkele maanden.

INGEKOMEN STUKKEN
Brief van het Centraal Instituut voor het

Midden- en Kleinbedrijf, d.d. 28 april '69,

inzake de vestiging van cash and carry-

bedrijven. Voor kennisg. aangenomen.

Het verzoek van het raadslid J. ATTE-
MA (vvd) tot het houden van een inter-

pellatie, werd aangehouden tot de volgen-
de vergadering in de maand juni.

Een bezwaarschrift van de heer N.
Coster, d.d. 8 april 1969, namens de be-

woners van de Jac. v. Heemskerckstraat,
de Karel Doormanstraat en de De Ruy-
tei straat tegen het verlengen van de par-
keerstrook aan de westzijde van de Boule-
vard de Favauge. In handen gesteld van
b. en w. 'om pré-advies.

Beroepschrift van de heer H. Kroon, d.d.

21 mei 1969, tegen weigering ontheffing
winkel- en bedrijvenverordening voor ves-

tiging woningtextielzaak in een kolen-
loods aan cV Kruisstraat.

Dit beroepschrift werd eveneens in han-
den gesteld van b. en w. om pré-advies,

maar niet voor dat de heer v.d. WERFF
(prot. chr.) de opmerking van de avond
plaatste: 'Het moet mij van het hart dat
je hier gemakkelijker een kroeg dan een
normale verkoopzaak vestigt!'

De raad ging akkoord met het eervol ont-

slag per 1 juli a.s. van de heer J. Hum-

mel, technisch ambtenaar bij de dienst
van publieke werken.

In verband met een reorganisatie van de
gemeentebedrijven werd mej. H. Meijvis,

klerk A bij de bedrijven, eervol ontslag
verleend met ingang van 1 juni 1969. Op
dezelfde datum werd zij aangesteld in de-

zelfde rang bij de afdeling burgerzaken.
Zulks met haar volledige instemming.

In de Contact Commissie Culturele Be-
langen zijn door het bedanken van enke-
le leden vacatures ontstaan, die als volgt
werden vervuld:
Sectie toneelverenigingen

:

mevr. A. Bol-Koper (bedankt: J. C. A.
Reurts);

Sectie zangverenigingen:
C. Kuijper en C. Bol (bedankt: J.

Kroon en W. v.d. Moolen);
Sectie muziekverenigingen:

J. Heintjes (bedankt: mevr. R. Ramke-
ma-Molenaar)

;

Sectie verenigingen met een opvoedend
karakter:

E. J. Reurts (bedankt: mej. C. Schram);
Sectie jeugdwerk:
W. Steetskamp en J. C. Beliën (be-

dankt: J. v.d. Heuvel en P. Lemmens).

Voorgesteld: Onbewoonbaarverklaring van
het perceel Brederodestraat 51.

Reden: Advies van de hoofdingenieur-di-
rekteur van de Volkshuisvesting en bouw-
nijverheid in de provincie Noord-Holland.
Het perceel zou ongeschikt zijn voor be-

woning en niet door het aanbrengen van
verbeteringen in bewoonbare staat te

brengen.
De heer KOK (alg. Zandv. bel.) zag het

vervallen van dit perceel meer als 'ach-

terstallig onderhoud'. Hij was van mening
dat het nog best opgeknapt zou kunnen
worden, waardoor deze woning weer voor
huisvesting geschikt zou zijn.

De heer ATTEMA (vvd) somde diverse

gebreken op, waarmee hij refereerde aan
de zienswijze van de topfunctionaris van
de Volkshuisvesting in Noord-Holland.
De heer JANSSENS (bp) wilde de ter-

mijn binnen welke het perceel ontruimd
moet zijn op 2 jaar stellen. Daarna moet
het maar tegen de vlakte!
Het voorstel werd tenslotte met 9—

6

stemmen aangenomen.

dienen

niet verdienen

zegt raadslid attema

vaar
FIETSEN

en
BROMMERS

VER5TEEGE
HRLTE5TR. IB - TEL : <W99 ZANDVOORT

Voorstel tot verhoging van de vergoedin-
gen voor het bijwonen van raads- en com-
missievergaderingen, resp. van ƒ 30,— op
ƒ 40,— en van ƒ 15,— op ƒ 20,—

.

De heer ATTEMA (vvd) wierp zich op
als pleitbezorger van de gemeentelijke fi-

nanciën. Waarom deze exhorbitante ver-

hoging van 331/3% vroeg hij. De raads-

leden hebben een dienende- en geen ver-

dienende taak vond hij. Hij was tegen,het

voorstel.

De hr. JANSSENS (bp) legde verband
tussen de landelijke beroeringen op het

lonen en prijsterrein en dit voorstel. Hij

wilde geen medewerking aan dit voorstel

geven.

De heer FLIERINGA (groep Breure),
meende dat het niet op de weg van een
lagere overheid lag een dergelijke drasti-

sche verhoging van de presentiegelden

toe te passen. In deze tijd past de grootst

mogelijke zuinigheid was zijn oordeel.

Dus tegen dit voorstel.

De heer ZOET (pvda) wilde wel mee-
gaan met b. en w. Het bijwonen van di-

verse commissievergaderingen had hem
het vorig jaar ƒ 120,— gekost. Hij zag
dit niet als 'verdienen', maar een nood-
normale vergoeding voor gemaakte on-

kosten.

De heer v.d. WERFF (prot. chr.) wuif-

de de bezwaren van de hr. Zoet weg door

op te merken, dat hij er wel 'een paar
centen aan over hield'! Hij was geen voor-

stander van dit voorstel.

Ook de heer DUKKERS (kvp) was van
mening dat deze verhoging geen door-

gang moest vinden.
VOORZITTER brak, ofschoon geen be-

langhebbende, een lans voor de raadsle-

den. Hij dacht zo dat deze geste weinig
indruk zou maken en wilde deze vergoe-

dingen zien als een gangbaar gebruik.

Onkostenvergoeding is een normale zaak,

vond hij.

Het voorstel werd met 7—8 stemmen
verworpen. (Tegen waren de leden v.d.

Werff, Janssens, Dukkers, Attema, mevr.

Hugenholtz, Flieringa, Kok en Kuijpers

Wentink.

Zonder tegenwoordigheid van de drie wet-

houders, die zich bescheiden in de gang-

hadden teruggetrokken, discussieerde de

raad over een voorstel van b. en w. om
de wethouderssalarissen van ƒ 11.550,

—

tot ƒ 12.450,— te verhogen.
Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) was het

wel eens met dit voorstel. Als een wet-

houder zijn taak goed opvat, is er ont-

zettend veel werk aan verbonden.

De heer JANSSENS vond de huidige

salariëring ruimschoots voldoende voor

deze 'part-time job'. Hij vond dat men
toch al aan kritiek uit de massa der be-

volking onderhevig is op 't gebied van de

financiële huishouding. Wij moesten dit

maar niet doen! besloot spreker.

OPENING
NIEUWE RODE KRUISPOST
DOOR BURGEMEESTER
De in de afgelopen maanden door de le-

den van de Rode Kruis-kolonne afdeling

Zandvoort binnen het circuitterrein ge-

bouwde commando- en hulppost, zal a.s.

woensdag door burgemeester A. Nawijn
officieel in gebruik worden gesteld. De
nieuwe post, een door het gemeentebe-

stuur beschikbaar gesteld voormalig hou-

ten noodlokaal van de Wim Gertenbach-

school, bevat onder meer een compleet in-

gericht noodhospitaal met zes bedden, dat

permanent in gereedheid wordt gehou-

den, een toilet, douche-ruimte, warm en
koud stromend water, elektrisch licht en
een verband-afdeling met zuurstofkoffer.

KURSISTEN
VOLKSMUZIEKSCHOOL
ONTVINGEN
GETUIGSCHRIFTEN

Tijdens de vrijdag voor Pinksteren in het
Gemeenschapshuis gehouden openbare les
van de Volksmuziekschool Zandvoort, zijn
door de direkteur van de school, de heer
C. S. Proper, aan de leerlingen, die met
goed resultaat de 3-jarige kursus Alge-
mene Muzikale Vorming hadden gevolgd,
de getuigschriften uitgereikt. Hier volgen
hun namen:

IJde Blaauwboer, Jacqueline van den Bos,

Hendrik Jan Bot, Ronald Brakel, Mar-
leen Bijman, Anneke Dekkers, Matthijs

Doornekamp, Rob Grimbergen, Joyce Ha-
verkort, Nijnke Hoekmeyer, Ronald Kees-
man, Jos Kol, Annelies Peters, Marjolein

Pleging, Hermien Pool, Ellen Schaper,

Marjon Scholtz, Volkért Jan Stouten,

Monique Tieleman, Petra Westers, Dési-

rée Witte en Feico Zwerver.

De heer v.d. WERFF achtte het be-

zwaarlijk deze voorgestelde verhoging te

laten doorgaan. Uit politieke overwegin-
gen hebben we drie wethouders, waar z.i.

geen behoefte aan ' was. Als er nu nog
twee waren.
De heer ATTEMA meende dat er de

laatste tijd veel meer werk voor de wet-
houders was bij gekomen. Hij vond de
verhoging wel juist.

De heer DUKKERS vond de thans gel-

dende beloning meer dan voldoende en
zag deze meer als een extra-verdienste

voor iemand met een bij-baantje, voor
een gepensioneerde bijvoorbeeld! Een jon-

ge competente kerel krijg je niet voor dit

werk! zei hij.

De heer v.d. MOOLEN (pvda) was van
mening dat men dan juist de salarissen

aantrekkelijk moest maken. Om jonge
competente kerels te krijgen!
VOORZITTER verbaasde zich over het

z.i. onvoldoende inzicht van de meeste
raadsleden in het vele werk dat een wet-
houdersfunctie met zich brengt. De hui-

dige gemeente-classificering vereist nu
eenmaal een wethoudersaantal van drie.

Als het waar is dat voor deze functie

geen jonge capabele mensen te krijgen

zouden zijn, dan moet het' salaris juist

aantrekkelijker zijn!

Hij bracht hierna het voorstel in stem-
ming, waarbij hij de drie buiten de raad-

zaal vertoevende wethouders gelegenheid

gaf mee te stemmen. Dezen weigerden
echter en zo kon het gebeuren dat de
stemmen over dit voorstel staakten,

(ff—6) Da leden zullen er in de volgende
raadsvergadering nog eens over moeten
stemmen, c.q. praten!
Tegen stemden de heren v.d. Werff,

Flieringa, Kok, Kuijpers Wentink Jans-

sens en Dukkers.

Het voorstel tot verstrekking van een
krediet van ƒ 1500,— aan de Stichting

schooltandverzorging te Zandvoort, t.b.v.

een onderzoek naar de wenselijkheid om
ook de openbare en bijzondere kleuter-

scholen bij het halfjaarlijks onderzoek te

betrekken, werd zonder hoofdel. stem-

ming aangenomen.
Enkele leden, o.a. de heer Flieringa,

vonden het eigenaardig dat de ziekenfond-

sen niet bereid waren geweest de kosten
van dit onderzoek te dragen. Wél echter

als dit onderzoek positief uitvalt!

Het verzoek om subsidie (ƒ200,- a ƒ250,-)

aan de damvereniging 'Zandvoort' werd,

conform het advies van b. en w., afge-

wezen.
De heer v.d. WERFF zei: Waarom de

een wel en de ander niet?

De heer JANSSENS vroeg zich af of

het bestuur van de damvereniging zelf

wel alle mogelijkheden had uitgebuit om
aan meer financiën te komen. Hij achtte

contributieverhoging noodzakelijk.

Mevr. HUGENHOLTZ was van mening
dat, als deze club van 12 mensen de zaal-
huur niet kan opbrengen, zij-maar bij
toerbeurt bij elkaar thuis moeten dam-
men!
Wethouder LINDEMAN vond de con-

tributie, die de vereniging vraagt, inder-
daad laag: ƒ 0,75 per lid per week. Daar
moet eerst maar eens wat meer uit ko-
men!
De heer KOK zei dat de vereniging in

een 'damseizoen' ƒ 168,— zaalhuur be-
taalt. Laten we dan desnoods subsidiëren— eenmalig — tot dit bedrag. En dan de
damvereniging adviseren iets te doen tot
activering der jeugdleden.
Dit tussenvoorstel vond echter ook geen
genade bij de meerderheid.

Een krediet van ƒ 5000,— werd beschik-
baar gesteld voor de aankoop van twee
houten noodlokalen t.b.v. de r.k. kleuter-
school „'t Zeepaardje" en de chr. kleuter-
school 'De Woelwaters'. Beide lokaliteiten
werden tot dusverre tegen ongeveer het-
zelfde bedrag per jaar door de gemeente
gehuurd. Thans bestaat de mogelijkheid
tot aankoop.

veredelde

vrijetijdsbesteding

Zoals u elders in deze kolommen kunt le-

zen heeft de gemeenteraad met 7 tegen 8
stemmen besloten zichzelf geen geldelijke
verhoging voor het bijwonen van raads-
en commissievergaderingen toe te kennen.
De door voorzitter Nawijn aangevoerde
argumenten — gestegen vervoer-, porti-,

en telefoonkosten — maakten weinig of
geen indruk op de afgevaardigden. Het
stuitte de meeste van hen tegen de borst
voor het raadslidmaatschap en alles wat
er aan vast zit méér te ontvangen dan de
huidige tegemoetkoming. Hetgeen men er
financieel aan te kort komt moet maar
uit eigen middelen worden bijgepast, was
de mening van de meerderheid. De heer
Attema (vvd) betoogde met een stem van
een gebedsgenezer 'dat een raadslid de
gemeente moet dienen en er niet aan ver-

dienen' — de andere tegenstanders van
hel optrekken van de presentiegelden
vreesden dat de verhoging de rust aan het
loon- en prijzenfront zou verstoren.
Het klonk allemaal heel nobel en heel

onbaatzuchtig, maar past toch eerder bij

een instelling van liefdadigheid dan het
beheer van een gemeente met plm. 15.000
inwoners en speciale taken op het gebied
van toerisme en recreatie. Dit beheer
kost de bestuurders tijd en geld. Dat vin-

den zij zelf ook wel, maar desondanks
blijven zij het raadslidmaatschap beschou-
wen als een veredelde vrijetijdsbesteding.

Rond de eeuwwisseling was die opvatting
misschien toereikend voor het besturen
van een gemeente. Er is inmiddels het
een en ander veranderd. In 1969 wordt
een andere instelling en visie t.a.v. het
raadslidmaatscliap gevraagd.

goed voor

gepensioneerden?

De verhoging van de wethouderssalarissen
kwam dinsdagavond eveneens aan de or-
de. De heer Dukkers (kvp) was van oor-
deel dat je zelfs voor het dubbele van de
huidige wethoudersbezoldiging (f 11.550)
nog geen capabele jonge kracht voor de-
ze post zou kunnen vinden. Als liet aan
de heer Dukkers ligt zal die bekwame
jongeling er ook nimmer komen, want hij

stemde tegen de voorgestelde verhoging
van de xuethouderswedde met 900 gulden.
Een minimum van het bedrag dat hij nog
niet goed genoeg vond voor een jeugdige
portefeuillebeheerder. De afgevaardigde
noemde het loethouderschap een baantje
voor gepensioneerden — een sneer aan
het adres van het than.i zittende wethou-
dersteam. — en achtte de tegenwoordige
beloning ruimschoots voldoende. .

Raadsleden die hun taak zien als iels
waaraan je in je vrije uren knutselt en
wethouders uit de kring der gepensioneer-
den: ziet de toekomst van ons overheids-
bestuur er zo uit?

bandrecorder

legt het af

tegen notulisten

Het voorstel tot het verlenen van een
krediet van ƒ 4500,— voor de aanschaf-
fing van een bandrecorder voor het no-
tuleren van de raadsvergaderingen, werd
eveneens 'uitputtend' behandeld. Dit voor-
stel was een gevolg van de brief van 17
december 1968 van de leden P. Flieringa,
N. Janssens en W. Kok, waarin zij om
een dergelijke installatie verzochten.

De heer ATTEMA: 'Een zeer goed voor-
stel. Met moderne tijd meegaan. Wil niet
zeggen dat de notulen slecht zijn, inte-
gendeel, de heren Harting en Bokma
doen dit juist zeer bekwaam'.

Mevr. HUGENHOLTZ: 'Als het gebeu-
ren móet dan maar meteen goed.' (Er
was nog een door B. en W. ontraden in-
stallatie in het voorstel opgenomen, waar-
van de kosten ƒ 11.000,-*- bedroegen.)

Zij wilde nog doen informeren bij an-
dere firma's, ten einde te bereiken dat de
gemeente goedkoper uitkwam.
De heer ZOET liet zich .zeer pessimis-

tisch uit ten aanzien van het gebruik van
een bandrecorder voor dit doel. Komt
niets van terecht, voorspelde hij. Op mijn
ministerie lukte het ook niet!

De heer KOK kon zich verenigen met
dit voorstel, maar ook hij had liever de
'dure installatie' gewild.

De heer v.d. WERFF voelde er niets
voor. Hij vond de notulen, zoals ze thans
worden samengesteld, best. Een enkele
maal bladerde hij ze wel eens door, maar
dan had hij al gegeten en gedronken!
Nou, dan zal er eens iets verkeerds in
staan, wat maakt dat uit?!

De heer v.d. MOOLEN: 'Als het ge-
beurt, dan duur, maar voor mij hoeft het
niet!'

De heer WELS: 'Als het gebeurt, dan
goedkoop, maar voor mij hoeft 't ook
niet!'

Inmiddels had de heer ZOET aangeboden
een of twee recorders aan de gemeente
te lenen om er mee te experimenteren,
dan zou men wel zien dat het allemaal
niet zo prettig was.

VOORZITTER verdedigde het voorstel
bijzonder opgewekt en hij zei dat hij dank-
baar was voor het aanbod van de heer
Zoot. Maar met alle respekt voor diens
installatie, hij had natuurlijk niet wat de
gemeente in dit geval nodig heeft.
(De heer Zoet toonde zich wat beledigd).

Alle drie wethouders en de leden Wels
en Dukkers wierpen zich nogmaals in de
woordenstrijd. Soms prak men doorelkaar
en als een bandrecorder dat had opgeno-
nomen, zou men bij het afdraaien rare
ogen hebben opgezet, denkt uw verslag-
gever.

Zelfs de notulist, de heer Harting, zei
er zijn zegje van op verzoek van de voor-
zitter en toen iedereen moe van het pra-
ten was bleek een raadsmeerderheid van
9—6 genoeg vertrouwen in de notulist (en)
te hebben.

De stemming ging over de vraag of
men de huidige notulering ongewijzigd
moest laten, ja dan nee. Met 9—6 dus.
Tegen stemden: de heren Kerkman, Flie-
ringa, Kok, Kuijpers Wentink, Janssens
en Dukkers.



veel gepraat

over

verbetering aardgasbuizennet

Verbetering aardgasbuizennet
geraamd op f 170.000,—
Door de sterke stijging van het aardgas-
verbruik is het noodzakelijk geworden
het gasbuizennet op enkele punten in de
gemeente te verbeteren c.q. te verzwaren.
Dit project omvat drie gedeelten:

a) 900 meter middeldrukleiding en ca.

350 meter distributieleiding voor het gas-
transport naar de in aanbouw zijnde 248
flatwoningen van E.M.M, en de bedrijfs-
hal met kantoren van de N.V. 'Colpitt'

aan de Keesomstraat.
Kosten ƒ 75.000,—.

b) 850 meter middeldrukleiding en 750
meter distributieleiding aan de westzijde
van het dorpscentrum en een gedeelte ten
zuiden van de Hogeweg/Gerkestraat. Ge-
raamde kosten ƒ 85.000,—

.

c) Voor het gastransport naar de Bou-
levard Paulus Loot dient een verbinding
te worden gemaakt vanaf de Brederode-
straat via de Mauritstraat naar deze bou-
levard; voor het nieuwe flatgebouw de
Rotonde dient de bestaande gasleiding
vanaf de Burg. Engelbertsstraat naar de
Rotonde verzwaard te worden. Geraamde
kosten ƒ 10.000,—.

In totaal een werk van ƒ 170.000,

—

waarvan in 1969 reeds ƒ 70.000,— krediet
werd geVoteerd, zodat nog een bedrag no-
dig is van ƒ 100.000,—

.

De financiering van het object vindt
plaats via het 'Bedrijfsreservefonds om-
schakeling aardgas'.
De heer DUKKBRS en de heer JANS-

SBNS wilden gaarne het naadje van de
kous met betrekking tot de financiering
weten en zaten het college van b. en w.
danig op de huid. Voorzitter en wethou-
der Lindeman gaven uitvoerige antwoor-
den en toelichtingen, terwijl wethouder
Kerkman nog een keer een uitvoerig dis-

puut met de heer Janssens had.
De heer ZOET ergerde zich zo aan dit

wijdlopige gepraat dat hij zei 'er dood-
ziek van te worden!'
De heer Janssens deelde mede dat het

hem niets kon schelen dat de heer Zoet
boos was, maar hij kon de opmerking van
zijn opponent niet accepteren.
Het voorstel werd na een slopende dis-

cussie zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen.

DOORSTROMINGSVERORDENING
VASTGESTELD
Ter stimulering van de doorstroming bin-
nen de woningvoorraad kan de gemeente
aan daarvoor in aanmerking komende ge-
vallen een uitkering ineens verstrekken
van ƒ 800,— voor tegemoetkoming in de
kosten van verhuizing van gezinnen uit

te goedkope woningen naar duurdere
huurwoningen en ook bij het verwisselen
van een naar verhouding te grote huur-
woning voor een kleinere huurwoning.

Hiertoe is een fonds ingesteld, waarin
het rijk bijdraagt tot een bedrag van
ƒ 0,50 per inwoner en ƒ 50,- per gereed-
gekomen woning.
De verordening werd vastgesteld, maar

voor dat dit het geval was, stroomden er
nog heel wat woorden door de raadzaal'.

Voor de aanleg van een parkeerterrein
achter de Kleine Krocht (41 auto's) t.b.v.

leden van het gemeentebestuur, gemeente-
ambtenaren en bezoekers van het raad-
huis en het gebouw van publieke werken,
werd een krediet gevoteerd van ƒ 28.500.

Tevens werd in dit voorstel opgenomen
de aanleg van 17 stuks parkeervakken
(voor 'kortparkeerders') in de Oranje-
straat en op het Kerkplein, met parkeer-
meters.

Beroepschrift J. J. Pas — twijfels

Als laatste punt van de agenda — voor
de rondvraag — kwam in behandeling
het beroepschrift van de heer J. J. Pas,
dat deze had ingediend bij het college van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
in verband met zijn niet-toelating als lid

van de gemeenteraad Zandvoort.
(In ons nummer van vrijdag 23 mei j.1.

informeerden wij u omtrent deze kwestie)
Het pré-advies van het college van b.

en w. luidde als volgt:

'U ter zake spoedshalve dienende van pré-
advies, stellen wij u voor geen gebruik te

maken van de mogelijkheid een nader
schriftelijk vertoog in te dienen, omdat
zulks overbodig geacht kan worden en ter

openbare zitting de gronden, waarop de
niet-toelating rust, mondeling door uw
voorzitter te doen mededelen'.
De heer JANSSENS merkte op dat er

twijfel bestaat omtrent de juiste woon-
plaats van de heer Pas. Die twijfel zou
hij juist willen opheffen.
VOORZITTER citeert een verslag van

de indertijd ingestelde commissie van on-
derzoek (samengesteld uit de leden mevr.
Hugenholtz en de heren Gosen en v.d.

Moolen) Hij vroeg mevr. Hugenholtz of
zij wellicht, door een nadere toelichting,

die twijfel zou kunnen wegnemen en op
welke gronden de commissie tot haar ad-

vies tot niet-toelating van de heer Pas
kwam.
Mevr. HUGENHOLTZ antwoordde dat

de twijfel hierin bestond, dal de heer Pas
met zijn gezin in Amsterdam woont, hier

geen telefoon en een girorekening heeft,

terwijl hij wel in het bevolkingsregistei

alhier is .ingeschreven. Maar dit adres
schijnt het huis van zijn broer te zijn.

De heer JANSSENS zei voorts dat men
het doet voorkomen alsof wij door onze
handelwijze de heer Pas zouden hebben
dwars gezeten. 'Maar ik zit met die twij-

fel', besloot spreker.
(De heren Janssens en Flieringa waren
tegen het besluit van GS om de heer Pas
tot de raad toe te laten bij de Kroon in

beroep gegaan. Op formele gronden heeft

de Kroon het besluit van gedeputeerden
onlangs vernietigd — verslagg.)
VOORZITTER merkte op dat de raad

op het advies van eerder genoemde com-
missie heeft besloten de heer Pas niet als

raadslid toe te laten.

Op 20 juni a.s. zal de zaak opnieuw door
het college van Gedeputeerde Staten wor-
den behandeld.

De heer ATTEMA zou hierna, op zijn bij

de ingekomen stukken gevoegd verzoek,
een interpellatie houden over het verlenen
van huurcompensatie via de Algemene

Bijstandswet aan ( woningzoekenden, die,

in afwachting van een woningtoewijzing
door het bureau huisvesting, een voor
hen te dure woning huren in de vrije
bouwsector.
Wegens het vergevorderde uur op dat

ogenblik (0.40 uur!) stelde voorzitter
voor deze interpellatie te doen houden in

de raadsvergadering van juni a.s.

De raad legde hiervoor een verrassend
begrip aan de dag.

NOG WAT UIT DE RONDVRAAG
De heer ZOET vroeg of de leegstaande
Karel Doormanschool niet toegewezen zou
kunnen worden aan het verenigingsleven
van Zandvoort, omdat hij diverse vereni-
gingen kende die hiervan gaarne gebruik
zouden willen maken.
VOORZITTER antwoordde dat hij er

op dit tijdstip geen zinnig woord over zou
kunnen zeggen.

Mevr. HUGENHOLTZ greep de rond-
vraag aan om voorzitter en raad van har-
te te bedanken voor de bloemenhulde, die
haar ten deel was gevallen bij haar terug-
keer in de raad. Deze geste werd door
haar bijzonder gewaardeerd. Zij had ook
nog een vraag en wel betreffende het h.i.

levensgevaarlijke verkeerspunt Haarlem-
merstraat-Grote Krocht. Men moet hier
echt iets aan doen, vond zij, desnoods dit

punt tot voorrangskruising of iets derge-
lijks te verklaren. In "ieder geval moest
er iets' gebeuren.
VOORZITTER onderkende dit min of

meer onoverzichtelijke verkeersknooppunt
en beloofde de zaak nader te bekijken,
waarschijnlijk met medewerking van de
plaatselijke verkeerspolitie.

De heer FLIERINGA had niet zo zeer
een vraag als wel een opmerking. Het
was hem. opgevallen dat de laatste tijd

een situatie op de trappen van het raad-
huis was ontstaan, alsof daar een 'tapver-

gunning' zou zijn verstrekt.

VOORZITTER antwoordde dat er geen
tapvergunning is verstrekt.

Het was klokslag één uur in de morgen
toen de voorzitter de hamer voor de laat-

ste maal op het groene laken liet neer-
komen.
Geen mens was hier rouwig om, zelfs

niet de sterk 'uitgedunde' publieke tribu-

ne! H.W.

'elep'

nieuwe euro-federatie

leprabestrijding

stroef
Wij weten «w waarom de heer J. J. Pas
door de commissie van onderzoek naar
zijn geloofsbrieven vorig jaar te licht

werd bevonden om als raadsl'd te worden
geaccepteerd. Mevr. Hugenholtz, lid van
de commissie, onthulde dat de heer Pas
wel stond ingeschreven in het bevolkings-
register, maar elders zijn domicili had.
Giro- en télefoonadres van de heer Pas
stonden buiten Zandvoort geregistreerd.
Mevr. Hugenholtz stribbelde eerst wat • te-

gen toen een der raadsleden naar de be-

vindingen van de commissie informeerde— 'dat gaat u niets aan', voegde zij de
informant toe — maar op verzoek van de
voorzitter gaf zij de geheimen van de com-
missie van onderzoek tenslotte prijs.

't Gaat nog altijd %oat stroef met de
openheid. Zelfs bij zaken waar de onder-

ste steen best naar boven mag komen.

De Europese Coördinatiecommissie

van Leprabestrijdingsorganisaties,

de ELEP, zal voortaan erkenning

vinden onder de naam Europese

Federatie van Leprabestrijdingsor-

ganisaties.

De nieuwe Federatie telt 18 organi-

saties uit 13 landen, te weten Bel-

gië, West-Duitsland, Frankrijk,

Italië, Luxemburg, Nederland (de

Nederlandse Stichting voor Lepra-

bestrijding te Amsterdam), Enge-

land, Denemarken, Spanje. Grie-

kenland, Zwitserland, Turkije en

Canada.

De Federatie telt dus alle West-

Europese landen en laat ook lan-

den buiten Europa toetreden als

volwaardig lid.

De bekende Franse advocaat Raoul Folle-

reau, sinds 1954 fervent strijder voor een

efficiënte en grootscheepse leprabestrij-

ding en tevens de man die Wereldlepra-

dag heeft ingesteld, is ere-voorzitter van
de nieuwe Federatie.

De ELEP, de afkorting die gemakshal-
ve ook zal worden gevoerd door de nieu-

we Federatie, ontplooit thans reeds in 74

landen zijn aktiviteiten. Hieronder vallen

500 leprabestrijdingscentra.

De Nederlandse Stichting voor Lepra-
bestrijding werkt in dit internationale

kader mee als lid van de ELEP en heeft

het werk aangepakt in een van de meest
bedreigde gebieden van Oost-Afrika, rond
het Nianza-meer. In het Geita-district, een
klein deel van Tanzania, wonen 9.000 le-

prapatiënten. Getuige de regeringsrap-

porten van Tanzania heeft het projekt

van de Nederlandse Stichting voor Lepra-

bestrijding te Amsterdam opmerkelijke

resultaten behaald. Het 'Geita Leprosy
Scheme' wordt in deze regeringsrappor-

ten omschreven als zeer effectief en eco-

nomisch, economischer dan enig ander

leprabestrijdingsprojekt van deze omvang.

In twee jaar zijn daar 2.500 leprageval-

len onder controle gebracht. Niet alleen

de patiënten van nu worden geholpen,

maar dankzij preventieve zorg wordt voor-

komen dat de lepra zich uitbreidt en dat

de volgende generatie slachtoffer wordt
van deze ziekte. Kostbare kolonies zijn

onnodig en ongewenst. De patiënten blij-

ven in hun eigen omgeving. Van de 16.000

schoolkinderen in dit gebied is 83% onder

controle. In het afgelopen jaar bleek dat

van de 13.000 kinderen 343 aan lepra le-

den. De Nederlandse arts dokter J. An-

ten heeft alle medewerking van de school-

besturen.

De Medische Commissie van de ELEP,
en met name zijn voorzitter, dokter L. P.

Ajoulat, voormalig Frans minister, deelde

onlangs mee dat van de 15 miljoen lepra-

lijders op de wereld er slechts 1 op de 5

behandeld wordt. Men verwacht dat bin-

nen 5 jaar het aantal leprapatiënten met

1 miljoen zal zijn toegenomen.

Het aantal patiënten groeit sneller dan

de middelen om de ziekte te bestrijden.

Ook Europa, waar enige duizenden lepra-

lijders zijn, kan bedreigd worden.

Mede daarom zouden alle krachten moe-

ten worden ingezet om de lepra te bestrij-

den en de patiënten te genezen.

Afschuwelijke verminkingen kunnen

worden voorkomen door tijdige hulp van

gespecialiseerde lepra-artsen, hulp die mo-

gelijk is, naarmate er financiële midde-

len zijn.

De Nederlandse leproloog dr. Leiker,

adviseur' van de Wereld Gezondheidsorga-

nisatie, keerde dezer dagen terug uit

Oost-Afrika en werkt met het bestuur van

de Nederlandse Stichting voor Leprabe-

strijding te Amsterdam nieuwe projekten

uit voor het gebied rond het Nianza-meer

met meer dan 100.000 patiënten.

RESULTATEN
SCHOOLHANDBALTOURNOOI
1969

Het kort geleden door de handbalafdeling
van ZSV 'Zandvoortmeeuwen' op de
sportvelden aan de Van Lennepweg ge-
organiseerde jaarlijkse handbaltournooi
voor leerlingen van de Zandvoortse scho-

len, heeft de volgende resultaten opgele-

verd:
Meisjes 11 jaar en ouder:
Ie prijs: Wilhelminaschool (wisselbeker)

2e prijs: Plesmanschool
3e prijs: Mariaschool
Jongens 11 jaar en ouder:
Ie prijs: Wilhelminaschool (wisselbeker)

2e prijs: Mariaschool
3e prijs: Plesmanschool
Meisjes 9 t/m 11 jaar:

Ie prijs: Hannie Schaftschool
Jongens 9 t/m 11 jaar:

Ie prijs: Wilhelminaschool

Bij de ULO-scholen werden de 6 Ie prij-

zen als volgt verdeeld in de verschillende
catagoriën:
Meisjes:
Wim Gertenbach 8; Wim Gertenbach 5;

Chr. Ulo 1.

Jongens: ,

Wim Gertenbach 9; Chr. Ulo 2; Wim Ger-
tenbach 3.

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"
Uitslag zaterdag 24 mei:
Zandv.m. 4—IEV 2 4—0

(Zandv.m. 4 kampioen!)

Uitslag maandag 26 mei;
De Brug 5—Zandv.m. 12 4—

Programma zaterdag 81 mei:

WSV '30 2—Zandv.m. 2 19 u.

(Laatste 25 minuten uitspelen, stand 3-1).

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

juni berijdbaar

1 3.34 11.30 16.04 24.00 7.30-14.00

2 4.22 12.00 16.54 24.30 8.30-14.30

3 5.13 0.30 17.45 13.00 9.00-15.30

4 6.06 1.30 18.37 14.00 10.00-16.30

5 7.01 2.30 19.32 15.00 11.00-17.30

6 8.00 3.30 20.35 16.00 12.00-18.30

7 9.06; 4.30 21.39 17.00 13.00-19.30 Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-

Samengesteld door P. van der Mije Kczn. 'kantoren.

Mensen en zaken
Gezondheidszorg

In verband met de onrust in de hoofdstad
rondom het inmiddels berucht geworden
Maagdenhuis, zijn er al heel wat menin-
gen geuit over het politieoptreden. In de
Amsterdamse gemeenteraad heeft burge-
meester Samkalden openlijk zijn politie-

mensen hulde gebracht voor hun beheerst
gedrag.
De jongens, die kritiek hadden op dit

gedrag, heeft hij in hun hemd gezet en
ze daarin laten staan.
Op een gegeven ogenblik moet een ge-

meenteraadslid de opmerking geplaatst
hebben dat hij bezwaar maakte tegen het
gebruik van traangaspatronen door de
politie tijdens straatrellen. Deze man mo-
tiveerde zijn bezwaar door te zeggen dat
niemand kan weten — de dienstdoende
politieagenten dus ook niet — hoeveel
aslhma-patiënten er onder het publiek
rondlopen. En voor deze mensen zijn

traangdsbommen erg schadelijk.
Dit is zonder meer waar. Men kan zich

voorstellen dat asthma-patiënten in het
algemeen een diepgaande afschuw kun-
nen hebben voor traangasbommen. Moei-
lijker is het zich voor te stellen wat een
asthma-patiënt kan bewegen zich onder
het rellcn-schoppende publiek te begeven.
Voorop gesteld dat je een hekel hebt aan
traangas.
Deze edelachtbare heer uit de Amster-

damse gemeenteraad heeft zicli niet af-

gevraagd of de politiemensen misschien
toevallig last konden hebben van: straat-
klinkers, fietsbellen, (los van de fietsen
en gebruikt als projectiel!) boksbeugels,
flesscherven, fietskettingen en dergelijk
materiaal. En dan zal het ook nog wel zo
zijn dat de wakkere kerels, die als beroep
het edele ambacht van de straatschenderij
hebben gekozen, voor dat ze zelf een rook-
bom gooien, waar ze bijzonder tuk op
zijn, om zich heen kijken en zeggen: 'Als
er asthma-patiënten onder ons zijn, kun-
nen ze nü even wat achteruit gaan staan,
want er wordt nü gegooid!'
Tja, die roerende gezondheidszorg.

MOMUS

POLITIE VRAAGT GETUIGE
VAN ONGEVAL
OM INLICHTINGEN
Dinsdagmiddag kwam een bestuurder van
een bromfiets op de rijbaan van de Noor-
derduinweg ter hoogte van de kruising
met de Flemingstraat ten val en liep

daarbij een hersenschudding op. Na het
ongeval werd het slachtoffer door een be-
stuurster van een — vermoedlijk — witte
DAF 44 naar zijn woning in de Rein-
wardtstraat overgebracht.

Teneinde de juiste toedracht van het
ongeval te kunnen vaststellen verzoekt de
gemeentepolitie de bestuurster zich met
het bureau aan de Hogeweg (tel. 3043) in

verbinding te stellen.

ZPSV-ELFTAL

WON
VOETBALTOURNOOI
Met het nemen van strafschoppen heeft
het voetbalelftal van de Zandvoortse ge-
meentepolitie het door de politiesportver-
eniging Bloemendaal afgelopen dinsdag
georganiseerd voetbaltournooi gewon-
nen. De Zandvoortse politiemensen won-
nen achtereenvolgens van de elftallen van
Monster-Naaldwijk, Goes en Heemstede-
Bloemendaal. De wedstrijd tegen Amstel-
veen eindigde in een gelijk spel. Hierna
moesten strafschoppen de beslissing bren-
gen. Zandvoort scoorde vijf en Amstel-
veen vier goals. Het tournooi was een on-
derdeel van de viering van het 40-jarig
bestaan van de Bloemendaalse Sportver-
eniging.

AUTO TEGEN BOOM
Een 32-jarige automobilist meest maan-
dagavond met een hoofdwond naar een
Haarlems ziekenhuis worden overge-
bracht, nadat hij met zijn wagen van de
zuidelijke rijbaan van de Zandvoortselaan
was geraakt en tegen een boom gereden.
Later kon de onfortuinlijke bestuurder
naar zijn woning terugkeren. De auto
werd zwaar beschadigd.

JAARVERGADERING TZB
Woensdag 18 juni a.s. belegt de r.k. voet-
balvereniging 'The Zandvoort Boys' in het
verenigingsgebouw aan de Kennemerweg
de algemene (ledenvergadering 1969. De
voor deze bijeenkomst vastgestelde huis-
houdelijke agenda vermeldt o.m. een be-
stuursverkiezing en de benoeming van
een elftalkommissie.

RAAD OP 24 JUNI

OPNIEUW BIJEEN
De eerstvolgende openbare bijeenkomst
van de Zandvoortse gemeenteraad is vast-
gesteld op dinsdag 24 juni a.s. Verwacht
wordt dat tijdens deze zitting het bestem-
mingsplan 'Noordbuurt' aan de orde zal
komen.

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de corres-
pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-
zorgd, staan achter de naam van 't schip
vermeld.

Argentinië: m.s. 'Uruguay', 4-6

Australië: m.s. 'Westerkerk', 3-6

Brazilië: m.s. 'Gooiland', 2-6

Canada: m.s. 'Eemstroom', 3-6

Chili: m.s. 'Benny Skou', 3-6

Indonesië: m.s. 'Djatianom', 4-6

Kenya, Oeganda: m.s. 'Tanga', 6-6

Ned. Antillen: 'Pr. der Nederlanden', 4-6

Suriname: m.s. 'Themis', 2-6

Verenigde Staten van Amerika:
m.s. 'Mosel Express', 2-6

m.s. 'Atlantic Star', 5-6

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:
m.s. 'Montaigle', 3-6

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

J. G: Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,
telefoon 5600.
j. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499

WIJKZUSTER:
Zaterdag 31 mei en zondag 1 juni:

Zr. E. Reitsma, Van Lennepweg 42,

telefoon 2382.

A.POTHEEK:
31 mei—6 juni:

Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, telefoo*

(023) 3132 33

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein.

Zondag 1 juni:

Kerk:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

Noord:
10.30 uur: ds. P. van der Vloed.

Het Huis -in de Duinen:
19.30 uur: ds. C. Mataheru.
19 uur: JEUGDDIENST

Sluiting winterweek 19GS-'69.
Voorganger: ds. Hengstmangers uit
Heemstede. Muzikale medewerking:
Folksong-group 'The Flinn's' uit IJmui-
den.

Jeugdkapel:
De heer C. Spaans.

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15

Zondag 1 juni:

10.30 uur: theol. cand. (Rem.) S. Bau-
man uit Leiden.

GEREFORMEERDE KERK
lulianaweg 15

Zondag 1 juni:

10 uur: ds. L. J. Boeyinga (radiopred.
te Bloemendaal.

19 uur: Cand. A. N. Dekkers van Zand-
voort.

PAROCHIE ST. AGATHA, Gr'otP Krocht

H.H. Missen op zaterdag 19.30 uur.
Zondag: 9.30 en 11.30 uur.

In de week: iedere avond 19.30 uur;
dinsdags t.m. zaterdags om 9 uur.

Bijkerk-Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

Donderdag 19.30 uur.

NTED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 3 uur samenkomst in
..Pniël", Zuiderstraat 3.

Gedurende de maanden juni, juli en
augustus GEEN samenkomst!

.VIEUW APOSTOLISCHE KERK
'Vilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat S
Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

TEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH- VERBOND
Zondag 1 juni:

9.45 uur, Hilversum II, radiotoespraak
door de heer H. J. Roethof. Onderw.:
Een strategie voor de vrede.

BURGERLIJKE STAND
23 mei 1969—29 mei 1969

Geboren: Evert, z.v. E. Koper on W. Tim-
merman.

Overleden: Petronella Anna Koning, oud
83 jaar; Neeltje Christina Maas, oud 80
jaar, geh. gew. met P. C. van der Tas;
Geertruida Elisabeth Bogaart, oud 76 jaar,
geh. met J. H. van den Burg.

Ondertrouwd: Kees van den Bos en
Wanda Marieke de Vogel.

Gehuwd: Michael Karl Rudolf Körner
3ii Hannie Zalmstra; Lambertus Harde-
man en Jacoba Johanna Hofman.
Geboren buiten de gemeente: Marie-

José, d.v. H. Heierman en A. M. D.
Engelkamp; Patrick, z.v. H. J. A. R. Dou-
si en K. M. H. M. van der Roest.

Overleden buiten de gemeente: Jacobus
Adriaan Corten, oud 72 jaar; Sijtje van
der Mije, oud 73 jaar, geh. gew. met D.
W. Spaans.



Dankbetuiging

'oor de zeer vele bewijzen van belang-
Jiclling, ondervonden bij de herdenking
an ons 40-jarig huwelijk, betuigen wij

ij deze onze hartelijke dank.
nzonderheid onze zakenrelaties, die even-

lens zo spontaan meeleefden.

C. Draijer
T. Draijer-v. Koningsbruggen

feandvoort, mei 1969
,'an Ostadestraat 11.

,'oor de blijken van belangstelling en
nedeleven bij het heengaan van onze
>ve vader, behuwd-, groot- en overgroot-
ader

ENGEL PAAP
u-tuigen wij langs deze weg allen onze
iprechte dank.

Uit aller naam:
I A. Keur-Paap
^andvoort, met 1969
)a Costastraat 10

FAMILIEBERICHTEN

Bat CU&z-\Uuk
HALTESTRAAT 58

Oe grote belangstelling die we bij de
pening van onze BAR mochten 'onder-

inden, gaf ons grote voldoening.

Mlen, die — in welke vorm dan ook —
nervan blijk gaven, zeggen we hartelijk

lank.

Ad en Nan Keur

Belangrijke

Makelaar ,

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw PLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044, 3045 Politie
: 4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver
keer, kiosk Raadhuisplein

|4841 Gemeente-secretarie

\ 2071 Borlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023) 242212 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

§2424 Autobedrijven ,JRmko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomatec

2912 Hotél-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks
straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr., Edin
burghstraat 5, Haarlem,

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamond Shop, fa. Barber & Zn,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN T

TER WOLBEEK BELLEN!
023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht.

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerekstraat 53.

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortsr
Courant, Achterweg: J

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Met ingang van 30 mei 1969 zal de reini-

gingsdienst het huisvuil, behalve in em-
mers, ook accepteren in uniforme plastic
zakken.
Deze uitbreiding van de service van de

reinigingsdienst is vooral van belang voor
ouderen en flatbewoners.
Immers, het versjouwen van de emmer

behoort hierbij tot het verleden. Een an-
der voordeel is, dat de emmer niet meer
behoeft te worden teruggezet. Dit voor-
deel geldt uiteraard niet alleen voor de
bovengenoemde groepen uit onze gemeen-
te, maar ook voor de overige bewoners
en voor het personeel van de reinigings-
dienst.

Het betekent voorts dat de reinigings-
dienst sneller en dus goedkoper kan wer-
ken.

Hoe verkrijgt men de plastic zakken?

De plaatselijke melkhandel is bereid ge-
vonden de door de gemeente goedgekeur-
de zakken te distribueren.

Zij worden dus bij u aan huis bezorgd!
De prijs van 20 zakken bedraagt ƒ 2,35.

Bij een gebruik van 4 zakken per week
betekent dit slechts een uitgave van nog
geen ƒ 25,— per jaar.

De gebruikelijke heffing van de reini-

gingsrechten van ƒ 18,— per jaar per
emmer of zak blijft voorlopig gehand-
haafd.

Hoe worden de plastic zakken aangebo-
den ?

Het is gewenst een schone emmer te blij-

ven gebruiken voor het daarin opbergen
van de plastic zak.
Nadat de zak vol is, wordt; deze eruit

genomen en van boven met een bijgele-

verd klemmetje dichtgemaakt. Het ver-

dient aanbeveling lege flessen en ander
glaswerk, voordat ze in de zak worden
gedeponeerd, in een krant te wikkelen.
De zak kan dan op de ophaaldag een

kwartier voor het gebruikelijke tijdstip

van ophalen worden buitengezet, uitslui-

tend op de rand van het voetpad of trot-

toir en indien geen voetpad of trottoir

aanwezig is, onmiddellijk aan de rijweg.

De aandacht wordt erop gevestigd, dat
alleen door de gemeente goedgekeurde
zakken mogen worden aangeboden, het-

geen blijkt uit het opschrift: 'Gemeente-
lijke reinigingsdienst'. Dit voorschrift

houdt verband met ervaringen in andere
gemeenten, waar plastic zakken van
slechte kwaliteit werden gebruikt met
als gevolg, dat zij openscheurden.
Overcomplete emmers kunt u desge-

wenst inleveren. Aangezien deze emmers
geen handelswaarde meer bezitten, wordt
hier geen vergoeding voor gegeven.
Met uw aller medewerking kan het niet

anders of de invoering van deze nieuwe
regeling wordt een sukses.

Zandvoort, 27 mei 1969

Gemeentesecretarie Zandvoort

Woningbouwvereniging

,EENDRACHT MAAKT MACHT"
te Zandvoort

Voor LEDEN van de vereniging komen
de volgende woningen beschikbaar:

DE GEZINSWONING:

W. Drayerstraat 1
huurprijs per maand ƒ 101,75

DE BOVEN DUPLEXWONING

:

Vondellaan 35 rood
huurprijs per maand ƒ 62,95

DE ETAGE WONING met 2 slaapkam.:

v. Lennepweg 24 m
huurprijs per maand ƒ 96,70

Schriftelijke opgaven, onder vermelding
van rangnummer, aan de secretaris D.
van Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22, vóór
a.s. dinsdag 19 uur.

Neem uw brood, koek, I

beschuit en biscuit
van Bakker van der Werff
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

1924 45 jaar

BRINKS' WIJNHANDEL
te Heemstede — te Zandvoort
ZANDVOORTSELAAN 141
TELEFOON' 023-283972
B.g.g. 023-280741

GROTE KROCHT 28
TELEFOON 02507-2654

GELDIG TOT 31 MEI

Voor al uw dranken
Reeds 45 JAAR stonden wij voor U klaar - Bezorgden altijd

alles GRATIS thuis! - DAT DOEN WIJ NU NOG!!

Aanbevelend,

O. A. BRINK te Heemstede — C. SCHUITEN te Zandvoort

EXTRA AANBEVOLEN
500 gr. hamlappen 3,98

500 gr. magere riblappen 3,98

500 gr. kalfslappen v.a 4,48

van gemest kalfsvlees.

500 gr. rosbief 4,98

500 gr. ivarkens Crikando 4,88

500 gr. varkens roll. v.d. lende 4,88

500 gr. haasiilct 5,48

4 PAKJES

MARGARINE

0,79

100 gram

RAUWE LEVER

0,37

500 gr. doorregen
VARKENS-
LAPPEN

2,39

WEEKENDREKLAME:
100 gram HAM en
100 gram gebraden
GEHAKT, samen 1,09

500 gr. Hachêvleos 2,25

500 gr. Osselappen 2,98

500 gr. bieflappen 4,15

500 gr. mager poulet 3,65

500 gr. kalfskarbonade ... 4,75

500 GRAM
varkenskarbonade 3,50

500 gr. gehakt, halfom ... 2,18

100 gr. malse biefstuk ... 1,30

500 gr. Lamsbout 3,50

500 gr. magere
lamslappen 2,98

500 gr. lamskarbonade 1,98

1 kilo lamskarbonade ... 3,50

DINSDAG

750 gram
BORSTLAPPEN 3,98

WOENSDAG
500 gr. heerlijk

VLEESGEHAKT
3 slavinken
3 frikandellen
3 hamburgers



f 20,- voordeel
DRALON SPREI, 1 persoons ƒ 69,50

met kleine foutjes NU voor „ 49,50

POLYETHER MATRAS, 80x190
Schotse ruit „ 29,75

POLYETHER MATRAS, 11 cm dik,

met doorgestikt blad, 80x190 4.9,75

CHENILLE SPREIEN, vanaf 19,90

CAMPING MATRASJE , 12,95

100% wollen Aa Be PLAID „ 39,75

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

{^oröetterie

caöon gance

. daar: slaagt U!

.

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4'492

IWANOWITCH
SUIKERWERKPABRIEK — ZANDVOORT

vraagt voor direkt:

vrouwelijke krachten
voor de inpakafdeling.

Werktijd 42% uur per week. Evt. halve dagen.

Aanmelden: ORANJESTRAAT 12, TEL. 2470

Pil|IB||ITI^^y|1ïF^77i°r '
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'Thuis' in eigen huis?
^

#
Dan ligt er vast tapijt.

Exclusief Miranda-tapijt van DessoS
Let eens op de aparte structuur van dit kleurechte Draion
tapijt: „top-sheared",d.w.z. de poollussen zijn plaatselijk

opengeschoren. Miranda-tapijt is prachtig en veerkrachtig
èn makkelijk te onderhouden. De prijs valt erg mee. f 139.-

per str. m. op 400 cm breedte, dat is f 34.75 per mJ
. Ver-

krijgbaar in 8 kleuren. Ookleverbaar .—«H .*«». *ro. «»».„»«».
op 300 cm breedte.jf 104.25 persrr.m.1.0@d5ö
verkrijgbaar bij:

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15 — Telefoon 3364

Abonneert u op de Zandvoortse Courant

chWyr

handige
draaidop

op héééle

literfles

FantaOrange
nuhosthet
topmerk
Fanta
nogmaar
79ctper
heleUier

Uruikt't (eenheleliter lang!)...

Uproeft't (eenheleliter lang!)...

datisbereidmet
zunfrejusd'orange

VRUCHTENLIMONADE
Een produkt van The Coca-Cola Company

* 't Enige echt-Indische Restaurant

in geheel Kennemerland DJEMPOL Noordboulevard, nabij circuit

Telefoon 2044
Nasi- en Bami-schotels v.a. ƒ 5,

—

bezorgen wij ook aan huis!

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

* AANLEG

* OMBOUW

* ONDERHOUD

JC REPARATIE

1t CENTRALE VERWARMING

fr AARDGAS-INSTALLATIES

X- OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEP. 2972

C
lflcd& du '^Paóóage 9

voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK Is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 320536.

PEDICURE
Med. gedipl.

G. Sluljter-Helderman
' Kostverlorenstr. 31

Telefoon 3163

ff
VOORDELIGE

AANBIEDINGEN
EIKEN „WINDSOR"

FAUTEUIL met losse zlt-

en rugkussens van poly-

ether. Bekleed met ge-

bloemde cretonne.

Laag model:

00
125.
Hoog model:

140.'00

Alleen verkrijgbaar

Ged. Oude Gracht 86

„TERLENKA" VITRAGE
met gedessineerde onder-
zoom en loodband waar-
door de gordijnen prachtig

in de plooien vallen.

HOOG HOOG HOOG
150 cm 220 om 300 cm

BREED
1 metet

BREED
1 meter

BREED
1 meter

2 » 450 goo

In alle breedten leverbaar

GESTOFFEERDE
LIGSTOEL

met verstelbare rugleuning

en voetsteun. Bekleed met
fleurig gedessineerde stof.

32. 50

TERRAS
DRAADFAUTEUILS

in diverse kleuren

!6.
50

HEEMSTEDE:

Raadhuisstraat 52,

Tel. 28.26.35.

HAARLEM:

Gr. Houtstraat 83-87,

Ged. Oude Gracht 86

Tel. 31.90.46.

ZANDVOORT:

Grote Krocht 30-32,

Tel. 2666.
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ZANDVOORTSE COURANT
Redaktie en adm,: Achterweg 1
Advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;
per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

Losse exemplaren 20 cent.
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Postbus 23, telefoon 2135.

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG. GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

veel tuimelingen

bij races

voor standaardmotoren

Tijdens de afgelopen zondag op het

circuit door de KNMV georgani-

seerde wedstrijden voor standaard-

motoren zijn bij valpartijen enkele

renners gewond.

In de race van de A. 50 kategorie

maakte de renner A. • J. J. Kalker

uit Leimuiden in de Tarzanbocht

een buiteling en moest met een ver-

wonding aan een van zijn voeten

per ambulance naar een Haarlems

ziekenhuis worden getransporteerd.

Bij dezelfde bocht tuimelde in de

sportmachinerace boven de 500 cc

de Rotterdammer W. Voorzaat van

zijn motor. Hij werd aan hoofd,

handen en voeten gewond en even-

eens naar een ziekenhuis in de

Spaarnestad overgebracht. Twee
valpartijen nabij de Hunzerug had-

den alleen materiële schade tot ge-

volg.

Hier volgen de resultaten van de in

totaal zeven races op de wedstrijd'

baan.

Standaardmotoren A, 50.316 km:
1. H. R. Spahn, Amstelveen, Kawasaki in

22.56.9=131.554 km; 2. G. van Beek,
Aalsmeer, Triumph 649. Snelste ronde:
Spahn in 1.51.4=135.500 km.

Standaardmotoren B, 50.316 km:
1. L. A. de Graaf, Rotterdam, Kawasaki
350 in 25.05.4=120.325 km; 2. J. Janissen,
Amsterdam, Kawaski 247. Snelste ronde:
De Graaf in 2.00.7=125.060 km.

KLUPWEDSTRIJDEN
WATERSPORTERS
De watersportvereniging 'Zandvoort' start
het officiële wedstrijdprogramma van het
vaarseizoen 1969 met klupwedstrijden
voor de kust van de badplaats op zater-
dag 7 en zondag 8 juni a.s. Er zal gezeild
worden in de Catamaran-, F.J.-, Plying
Arrow-, OK-, Simon- en vaurienklasse.

Voor de winnaar in iedere kategorie is

een wiselbeker beschikbaar gesteld. De
wedstrijden beginnen om 11 uur v.m. en
eindigen ;om/ 14 uur n.m. - . ... -

T.b.v. de toeschouwers aan de boulevard
zal de vaarroute zoveel mogelijk in noor-
delijke richting worden uitgezet. Bij min-
der gunstige weersomstandigheden zullen

de wedstrijden naar een andere datum
worden verschoven.

Standaardmotoren C, 50.316 km:
1. J. Krijger, Biggekerke, Suzuki 196 in
26.01.4=116.008; 2. G. J. Boot, Zwolle,
Suzuki 247. Snelste ronde voor Krijger in

2.07.8=118.112 km.

Standaardmotoren D, 41.93 km:
1. W. Thijssen, Dieren, Montesa 175 in

24.46=101.580 km; 2. W. Geijsendorpher,
Den Haag op Puch 248. Snelste ronde
voor P. de Bruijn in 2.23=105.558 km.

Sportmachines t.m. 250 cc, 50.316 km:
1. C. van den Dries, Overzande, Suzuki
250 in 24.19.9=124.074 km; 2. J. Strijbis,

Amsterdam, Ducati 248. Snelste ronde
voor Strijbis in 1.59.8=125.999 km.

Sportmachines S51 t.m. 500 cc, 50.316 km:
1. D. S. de Vries, Wormer met Suzuki 497
in 22.46.9=132.517 km; 2. J. Strijbis, St.

Pancras, met Velocette 500. Snelste ronde
voor De Vries in 1.51.8=135.015 km.

Sportmachines boven 500 cc, 50.316 km:
1. G. van Beek, Aalsmeer met Triumph
650 in 23.35.7=127.948 km; 2. R. Smeets,
Geleen, met B.S.A. 650. Snelste ronde
voor Van Beek in 1.55.9=130.239 km.

KONINKLIJKE
ONDERSCHEIDING
VERLEEND
Gistermorgen heeft burgemeester A. Na-
wijn ten huize van de in Zandvoort woon-
achtige heer J. W. Dietrich de versierse-

len opgespeld die behoren bij de gouden
medaille, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau. De heer Dietrich ontving
deze koninklijke onderscheiding wegens
zijn veertigjarig dienstverband bij de in

Amsterdam gevestigde Verenigde Expedi-
tiebedrijven n.v. Reimann, Stok en Kers-
ken. Alvorens tot uitreiking over te gaan
gaf burgemeester Nawijn een uitvoerig
overzicht van de staat van dienst van de
heer Dietrich, die door zijn taktvol optre-
den in de omgang met de leiding en het
personeel bijzondere waardering geniet.

De direkteur van de heer Dietrich sloot

zich bij de woorden van de heer Nawijn
aan en prees de wijze waarop de heer
Dietrich zijn werk voor het expeditiebe-

drijf verricht.

Htwdt&bsdag, Mm twee sfim^tuUse^&
Oom was opeens ouder geworden

Nu de jacht op de arme vissen overal in

den lande weer geopend is, komt mij een
historie in de herinnering, waarvan ik nu
nog het schaamterood naar de konen voel
stijgen. Het gebeurde in de zomer van
1933, wellicht 1934, toen een sportvisser
nog een sportvisser was en het weer nog
een duidelijk . verschil tussen de seizoenen
vertoonde. Een scherpzinnig opmerker zal

uit het hiervoor gereleveerde jaartal op-
maken dat de geschiedenis, die ik u ver-

tellen zal, in een levensperiode viel, die

nog alle mogelijkheden voor een goede
toekomst in zich borg. Juist, ik was jong,
zeer jong zelfs. Hoe jong, zal niemand
onder u interesseren, maar in ieder geval
oud genoeg om samen met een vriend te

kamperen en voor dat doel meer dan 100
kilometer te fietsen naar het land van de
grote rivieren.

Om precies te zijn: Wij fietsen met
tent en dekens en de hele santekraam
naar Appeltern, een dorp aan de Maas,
tegenover de Beersche Overlaat (ja zeker,
Beersche met 'sch.') De oom van eerder
genoemde vriend was opzichter van een
stoomgemaal aan de Maas en het leven
daar had iets weg van de onbekommerd-
heid van twee naturalisten in Gods vrije

schepping. (Naturalisten in de zuiver,

voor-oorlogse betekenis van het woord,
niet de interpretatie dus die de N.V.S.H,
er later aan gegeven heeft.) Jawel, twee
bruin-geblakerde kerels, die de vakantie
van hun leven doormaakten, roeiend, fiet-

send, zwemmend en op een zeer kwade
dag, vissend.

Om een lang verhaal maar weer kort
te maken — ik mijmer soms zo graag en
die hebbelijkheid speelt nuj soms parten
en doet mij dikwijls de beperking van de
ruimte die ik dinsdags in de krant heb,
vergeten.

De oom was een verwoed visser. Van de
oude stempel natuurlijk. Ik heb derhalve
geen werphengel met molen tussen zijn

uitgelezen spullen gezien en geen exoti-

sche kledij, enz., enz. Nee, een visser met.
weliswaar dure hengels (als je de man

kon geloven waren die dingen van gedre-
ven goud of tenminste van een uitzonder-
lijke houtsoort).

Op een dag opperde mijn vriend het
plan om eens te gaan vissen tussen de
kribben, zoals dat heette. Hij had 't eens
gedaan en ik — dierenvriend — nog
nooit. Oom keek zeer bedenkelijk toen
mijn vriend 's avonds het idee naar voren
bracht: 'Mogen wij twee hengels met toe-

behoren van u hebben om morgen te gaan
vissen?!'

Het duurde een vol, uur eer oom besloot
ons twee van zijn kleinoden met toebeho-
ren mee te geven. Hij ging ons voor naar
de schuur en legde ons alles uit, waarbij
zijn handen steeds maar weer de hengels
streelden, als waren het de lieflijkste

voorwerpen, die er op de aardbodem te

vinden waren.

Toen wij de volgende morgen uit de
tent kropen, wisten wij niet dat onze
noodlotsdag was aangebroken. Oom stond
bij de schuur en deed nog een poging ons
af te houden van het plan. Niet om ons,
maar om de hengels. Hij had kennelijk
spijt en begon weer alles te zeggen wat
wèl en wat per sé niet gedaan moest wor-
den. Wilden wij er asjeblieft aan denken
dat dit twee met zorg 'samengestelde'
visspullen waren, uitgedokterd tot en
met, loodjes, haakjes, drijvertjes en bo-
venal de mooie koperen bussen van de
onderscheidene delen van de hengels en
natuurlijk het meesterlijke, uitgebalan-
ceerde, zwiepende topje. Hij keek ons
somber na, na eerst, geloof ik, beide hen-
gels gezoend te hebben. Wij . kregen ook
een zinken emmertje met deeg mee. Ook
al een door oom bereide substantie, waar-
mee hij omging als een magiër.

Een half uur later stonden wij aan de
kribben van de Maas, waar de stroming
snel was en het riet welig opschoot. Mag
ik nu asjeblieft nóg «korter worden, vrien-
den, want de ontroering en de schaamte
bekruipen mij weer.

Ik moest zo nodig een pijp opsteken en
had daar mijn beide handen voor nodig.

Ik legde de hengel losjes aan de kant, het
topje stak in het water van de Maas en
alles zag er vredig uit. Opeens slaakte
mijn vriend een ijselijke kreet: 'Kijk uit,

jöh, je hengel drijft weg!' Ik staakte het
stoppen van de pijp en zag tot mijn ont-

zetting hoe mijn hengel met toebehoren
tussen het riet wegdobberde op de golfjes

van de Maas. Onbereikbaar. (Eens zal ik
een requiem voor de hengel schrijven).
Mijn vriend overwoog nooit lang als er
iets gedaan moest worden. Hij wierp zich
impulsief in de strijd om het behoud van
de dure hengel met toebehoren. Daartoe
wendde hij zijn eigen hengel aan. Nooit
moeten doen. In de eerste plaats verspeel-

de hij zijn snoer aan de pogingen mijn
hengel uit het riet te trekken en toen, o,

eeuwige schande, bleef zijn hengel, die hij

als een soort harpoen gebruikte, achter
een rietcomplex haken. Het kostbare at-

tribuut schoot hem door de plotselinge
tegenstand uit de hand en met een sier-

lijke boog dreef ook zijn hengel weldra,
zij aan zij met de mijne, tussen het riet.

Nog even werden de topjes vastgehouden
door de waterplanten, maar even later ke-
ken wij met lede ogen naar de snel weg-
drijvende hengels, naar het open water
van de snel vlietende Maas. De vissen
lachten zich krom, maar wij niet. Wij
slapten op de fiets, zonder zelfs maar de
heerlijke, door tante klaargemaakte
broodjes aangeroerd te hebben.
En nu kan ik nauwelijks verder. Ik zal

niet in finesses treden. Maar nog nooit
heb ik een opzichter van een stoomge-
maal aan de Maas zo te keer horen gaan.
Het was uitermate vernederend voor ons.

Mijn vriend bood aan in Nijmegen twee
nieuwe hengels te kopen. Hengels met
toebehoren. Oom lachte schamper en ho-
nend en wéér striemde zijn verwijten over
ons heen: 'Dit spul krijg ik nooit meer,
het was hier te lang, daar te breed en wij
dachten een ogenblik dat hij ons ging
aanvallen. Tante stond handenwringend
voor de schuur en scheen te wachten op
ons naderend einde. Zij vroeg of wij nog
wat wilden eten. Nee, dat hoefde niet, die

dag liever niet. De pret was toen bedor-
ven. Zelfs het weer leek opeens niet de
zo zomers meer en de vogels floten niet

zo welluidend als anders. Wij bleven nog
een week, maar de wroeging knaagde aan
ons hart, omdat oom zichtbaar grijzer en
gebogener was geworden.
Toen wij de terugtocht naar Utrecht

aanvaardden, stak oom ons een norse
hand toe: 'Ja, dag jongens, voorzichtig
onderweg, bonjour!'

Hij trok zich terug in de schuur, zonder
nog naar ons om te kijken.

BARTJE

informatie

ging met

de muziek mee
U herinnert zich ongetwijfeld nog die
lieve beelden van film- en t.v.-journaal

van een van de vele koninklijke visites

aan Willemstad op Curagao. Vriendelijke
visuele informatie over altijd glimlachen-
de bruine en zwarte kinderen, getooid met
rood, wit, blauw, en het aanbieden van
bloemen en produkten van Antilliaanse
bodem en huisvlijt onder het toeziend oog
van zelfverzekerde — bij ons is alles wel
aan boord — bewindslieden. Die vriende-
lijke en maagdelijke plaatsjes van aardige
en zonnige mensen zijn eind vorige week
mei- bruut geweld aan gruzelen geslagen.

U kunt ze voorgoed uit het album van uw
memorie halen. De show is over.

Op de Antillen heeft men geen reden
voor uitbundigheid en feestbetoon. Het
lachen was de bewoners reeds lang ver-

gaan voor de eerste stenen door de ruiten
in de zakenwijk van Willemstad vlogen
om ons met de neus op de harde feiten

te drukken.
Die feiten zijn onvoorstelbare materiële

armoede tengevolge van strukturéle
werkloosheid en weinig of geen uitzicht

op verbetering op korte termijn. U zult er
in de komende weken wel het een en an-
der over horen en zien.

Verbijsterend eigenlijk dat ons land
daar niet eerder mee is gekonfronteerd.
Jaar in jaar uit trekken cameramensen
van film en t.v.-nieuws, journalisten van
dag- en weekbladen en radioverslaggevers
met leden van het koninklijk huis, minis-
ters en gevolmachtigd ministers mee
naar de Antillen. Zij filmen, schrijven en
vertellen opgetogen over het zonnige en
blije leven van de bewoners. De versierde
straten van Willemstad en de gepavoi-
seerde schepen in de St. Annabaai bewij-
zen het vierentwintig uur per dag en
's nachts geïllumineerd.
Maar de geblakerde zakenwijk van Wil-

lemstad bewijst iets anders. Het vormt
het bewijs dat wij in Nederland beter ge-
ïnformeerd zijn over de achtergronden
van liet konflikt in Biafra en de oorlog in
Vietnam, om maar een paar brandhaar-
den te noemen, dan over Curagao: een
eiland dat — nog — deel uitmaakt van
het Koninkrijk der Nederlanden.

't Is triest, maar in Willemstad en op
andere plaatsen op dit eiland gingen de
mensen die ons moesten informeren met
de muziek en fanfare mee en die mijden
doorgaans de plaatsen waar koper en tuba
niet tot de eerste levensbehoeften beho-
ren. Niet alleen de verantwoordelijke be-

windvoerders en politici hebben gefaald
op Curagao.

expositie

in

duysterghast

Vanaf 2 t.e.m. 30 juni a.s. exposeert de
Amsterdamse kunstschilder Albert Klijn
schilderijen en gouaches in sociëteit Duy-
sterghast, gevestigd in het Strandhotel
aan de zuid-boulevard. Op jeugdige leef-

tijd ontving Klijn de eerste lessen van
zijn vader, de lithograaf Hendrik Klijn.

Vervolgens bezocht hij de Tekenschool
Kunstambachten en later de Curiene-
school, de huidige Rietveld academie. Al-
bert Klijn, die lid is van de Amsterdamse
schildersvereniging 'De Stuwing', nam
deel aan verscheidene groepstentoonstel-
lingen in binnen- en buitenland, o.a. in

Zweden en Engeland. Werk van hem is

in overheids- en particulier bezit.

De tentoonstelling in Duysterghast
werd gisteravond officieel geopend dooi-

de in Zandvoort woonachtige kunstenaar
Jaap Bouhuys, die een inleiding hield over
de achtergronden en ontwikkeling in het
werk van Klijn. De opening werd door
een groot aantal genodigden bijgewoond.
Voor niet-leden van de sociëteit is de

expositie te bezichtigen op zaterdag- en
zondagmiddag van 14.00 uur tot 16\00 uur.



P. V. Pleines

Afgelopen zondag vlogen de postduiven
van 'Pleines' vanaf Corbeil naar de bad-
plaats. De duiven, die een afstand van
450 km moesten vliegen, werden om 5.30

uur in de ochtend gelost. Het eerste exem-
plaar arriveerde om 12.14 uur. Hier vol-

gen de resultaten die de duivenhouders
boekten:

K. Driehuizen: 1, 18.

W. Driehuizen: 2, 11, 14.

M. Koper: 3. 23.

Jb. Koper: 4, 7, 10, 22.

Dannenburg: 5, 8, 17.

H. Lansdorp: 6.

A. Kraayenoord: 9.

J. Donker: 12, 16.

B. Lukassen: 13.

H. Dorsman: 15.

Kerkman: 19.

A. Molenaar: 20.

20. R. Driehuizen: 21.

Tennisclub „ZANDVOORT"
Uitslagen competitiewedstrijden

zondag 1 juni:

Zandvoort 1—Hilversum 3 3—

5

Ready '28 1—Zandvoort 2 4—

4

(Zandvoort 2 kampioen)
Juliana 1—Zandvoort 3 5—

3

Zandvoort 4—Gloria /2 1—

7

Zandvoort 5—NVA 4 8—0
(Zandvoort 5 kampioen)

Jeugdcompetitie:

Badhoevedorp 2—Zandvoort 1 —

7

(Zandvoort kampioen)

Gemengde kompetitie:

Zaterdag 31 mei

DSS 1—Zandvoort 1 —

4

Heren-kompetitie:
ABC 2—Zandvoort 1 0—4

(Zandvoort 1 kampioen)
Velsen 2—Zandvoort 2 —

4

(Zandvoort 2 kampioen)
Zandvoort 3—ABC 3 4—0

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen"

Uitslag zaterdag 31 mei:

WSV '30 2—Zandv.m. 2
(laatste 25 minuten-stand 3—1)

Eindstand 3—

1

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek

Romans:

Bodker - Karton. 1968
Carpenter - De harde regen. 1968
Daman - De Kleine god. 1968
Davenport - Mijns broeders hoeder. 1955
Domber - Vreemdelingen in de zandbak.

1968
Jacobsen - Niels Lyhne. 1911
Innes - Operation Pax. 1951
Rolland - Jean-Christophe. 1931
Huxley - Brave New World. 1967
Rivet - La caisse noire. 1967

Ontwikkelingslektuur:

Bloemendaal in oude prenten. (1900-'40).

Buddingh - Lexicon der poëzie. 1968
Cats - Gedichten en spreuken. 17e eeuw.
Dierenbescherming, jaargang 19ff8.

Fototribune, jaargang 1968.

Fruin - Allerliefste van Hugo de Groot.

Hellinga - Het hart op de tong. 1941
Herval - En Normandië. 1937
Lloyd - Van Oeganda naar Khartoem.
Marokko; landendocumentatie. 1968
Maurette - Madame Capet. 1938
Michelet - Jeanne d'Arc. 1942
Mozambique; landendocumentatie. 1962
Picknickplaatsen. 1966
Sanitaire voorzieningen op kampeerter-

reinen. 1968
Het stadhuis van Nijmegen. 1965
Stuiveling - Wegen der poëzie. 1936
Zandvoort. 1968

HULDIGING
VAN
JUBILARIS

In aanwezigheid van leiding en personeel
van de gemeentebedrijven van de bad-
plaats vond gistermiddag in een der zalen
van het Gemeenschapshuis de huldiging
plaats van de lieer F. de Jong, die veer-

tig jaar in dienst is bij de bedrijven. Op
de bijeenkomst ontving de jubilaris uit

handen van burgemeester A. Nawijn de
eiemeüaille in goud van de Orde van
Oranje Nassau. In zijn toespraak schetste
de heer Nawijn de levensloop van de hr.

F, de Jong, die, na enkele jaren in het
Groningse Loppersum werkzaam te zijn

geweest, in 1929 in dienst trad bij de ge-

meente Zandvoort. Spreker zei veel be-

wondering te hebben voor de ijver en
nauwgezetheid waarmee de heer De Jong
zijn taak verricht. Na de heer Nawijn,
voerden de wethouder van bedrijven, de
heer J. L. C. Lindeman, de stafleden van
de bedrijven, de heren Rodrigo en Kossen,
de heer A. J. van der Reijden namens
hel personeel, oud-direkteur A. Cense en
nog enkele andere sprekers het woord. Zij

lieten hun waarderende speechjes aan het

adres van de heer De Jong vergezeld
gaan met het aanbieden van geschenken.

Aan het slot van het officiële gedeelte
dankte de jubilaris voor de wijze waarop
de huldiging hem ten deel was gevallen.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044, 3045 Politie

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
4841 Gemeente-secretarie
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,JUnko"} Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck"

,

Dr. Smitstraat 5

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks
straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma
1519 Diamond Shop, fa. Barber & Zn,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN t

TVR V?OT,*EEK HELLEN!
(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht.
4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-

trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53.

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse

Kamerbreed-
tapijt

meubelstoii ering

'f Interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

U\

C0BI BEEK-MEISNER

schoonheidsspecialiste

gezichts- en

lichaamsmassage
W. Draijerstr. 3, tel. 3412

Uw adres voor blijvende
ontharing.

De schoonheidssalon
-voor iedereen

HONDEN
DESKUNDIG plukken,

knippen, scheren.
Ruim 11 jaar in Zandvoort

gevestigd.
MEVR. R. SCHRAM
Mr. Troelstrastraat 7

Telefoon 4999
('s Avonds na 6 uur)

Te huur: vrij gemeubileerd
HUISJE, juni, aug., sept.

Telefoon

Familie-
drukwerk

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1 - Telef. 2135

SPOED!
Gevr.: ZOMERHUIS of

KAMER m. keuk. voor 3

pers., juni en/of juli. Tel.

(020) 386812 of br. ond.

nr. 4301 bur. Zandv. Crt.

A. VAN DUIJN
Hek- en rasterwerk
BALKON HEKKEN,

RIETMATTEN
Tollensstr. 39, Zandvoort

Tel. 02507-2668

Gevr.: nette WINKEL-
JUFFROUW en een JON-
GEN voor bezorgen en
bakkerij werkz.h. ; Tevens.
VERKOPER/BEZORGER
gevr. Bakkerij M. Keur,
Diaconiehuisstraat 36, tele-

foon 2404.

Te koop: V.W. 1959. Dr.
Kuyperstr. 8 (2x bellen).

MEISJE tot 20 jr. gevr.
in klein gezellig restau-

rant. Telefoon 2908.

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.
Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven

te delen in voorspoed en
tegenspoed.
Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij
geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe te

komen.

Vraagt U eens onze

uitgebreide kleuren

reportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-
tingen. Het Duits-Neder-
landse Bemiddelingsbur.
P. v. Nicuwenhoven, Post
fach 146ff, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

Snackbar SteffèrS
STATIONSPLEIN 5

SPECIALITEIT:

Hele gebraden KIP ƒ 4,—
Gebraden KARBONADE ƒ2,—

ABONNEERT U

op de

ZANDVOORTSE COURANT

Achterweg 1\ - Telefoon S13S

DE WITTE KRUIK
NU OOK IN
\

AVONDS
EN OP ZONDAG GEOPEND

VELE NIEUWE
GROTE MERKEN'
EN NU QQK
f

Wt<.

UPDRANK
COLA
SINAS
JUSDORANGE
APPELSAP 2 F, ESSEN

LITER.

i-ITER.

LtTER

JENEVER
VR1ÜMOEO

LITER

t/IEUX
VRWMOED

VIEUX fi95
JLlT£.R.yAN9#S ^^W

VRUCHTEN
RRANDEWIJN

FUAMBD2EN|
-KORS6N
A»aiK02Eti
CITROEN

LITER

SCOTCH WHISKY
UJLE&ROTEMERK.EN VAN *

BALLAWlNES,WHITE -4f?r
LABEL.WH ITgHORSE-.HAld, •

BLACKsWHlTE:

morton 1495
0UfM3EI.Gr entre.KAïn cos
LIKEUREN am©^ 0-

mnstcosHAC
HENNESSY™ *2*v* föjs

BISQUIT™ •**-=», 16J5

REMYMARTIN 25 : 20?5

BRANDY NAPOLEON 8«
MCT COONAOOUaS VAN3Q.95 VOOR .

BACCARDIRUMIir 15^

SHERRY gSSSBP6* 9IS

DRANKEN SERVICE

We

EKSTERSTRAAT
tussen de SUPERCO-OP en A.H. Superman

ZANDVOORTnaast A. H. Sup.rmart

2EKNALLEN

ERWEERUIT!

OP WOENSDAG
EN DONDERDAG

DIRK BROEK

DE OBIQINELE J

MARS REPEN

PAK 250GRAM

H0TELK0FFIE
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vijf raadsleden

leggen konflikt met gs

aan kroon voor

Naar aanleiding van de weigering

van het kollege van Gedeputeerde

Staten van Noord-Holland vragen

te beantwoorden inzake de door de

gemeenteraad op 17 december van

het vorig jaar vastgestelde 50e wij-

ziging van de gemeentebegroting

van het dienstjaar 1967, hebben de

raadsleden N.
J.

Janssens (bp), P.

Flieringa en J. Kuypers Wentink
(groep Breure), W. Th. Kok (azb)

en F. M. M. Dukkers (kvp) zich tot

de Kroon gewend met het verzoek

een uitspraak te doen over de hou*

ding die GS in deze kwestie hebben
aangenomen.

Op 4 april j.1. antwoordden gedeputeer-
den genoemde raadsleden, die het provin-
ciaal bestuur hadden verzocht goedkeu-
ring aan de begrotingswijziging te ont-

houden, dat zij in algemene zin niet be-
reid waren in diskussie te treden met in-

dividuele raadsleden over besluiten van de
raad, waarmee die leden zich niet kunnen
verenigen, doch welke besluiten overigens
op legale wijze tot stand zijn gekomen.

De afgevaardigden schreven Ged. Sta-
ten terug dat zij alleen gevraagd hadden
om een duidelijk antwoord op de door hen
gestelde '-vragen ' inzake "de begrotingswij-
ziging. Zij dreigden de kwestie aan een
hogere bestuursinstantie te zullen voor-
leggen, wanneer gedeputeerden weigerden
aan hun verzoek te voldoen op korte ter-

mijn een standpunt inzake de begrotings-
wijziging duidelijk te maken. Hierop
heeft het kollege van GS de vijf raadsle-
den bericht geen aanleiding te hebben ge-
vonden zijn eerder ingenomen standpunt
in deze kwestie te herzien.

Eerdergenoemde raadsleden hebben zich
thans tot de Kroon gewend met het ver-
zoek het betreffende raadsbesluit te ver-
nietigen. Dit op grond van de h.i. exhor-
bitante overschrijdingen van diverse pos-
ten in de begroting van 1967 - zonder de
raad vooraf in te lichten en om nadere
voorzieningen te vragen. Tevens vragen
zij de Kroon afkeuring uit te spreken
over de houding van Ged. Staten, 'die

niet in diskussie willen treden met indivi-

duele raadsleden'.

Naar het oordeel van de afgevaardig-
den is een dergelijke houding niet vrij te
pleiten van diskriminerende gedachten in-

zake het recht van iedere gekozene zich
te beroepen op een hogere bestuursinstan-
tie, indien hij of zij meent zich niet te

kunnen verenigen met een genomen be-
sluit, ook al is dan zo'n besluit op legale
wijze tot stand gekomen. Immers, zo ver-
volgen de adressanten, sluit het nemen
van een op legale wijze tot stand geko-
men beslissing toch niet uit dat een der-

gelijk besluit onjuist is of in strijd met de
wettelijke bepalingen en/of verordenin-
gen zou kunnen zijn.

Waar bovendien, schrijven zij verder, in

de onderhavige aangelegenheid een vijftal

raadsleden meenden zich niet te kunnen
verenigen met het genomen raadsbesluit,

kan een kollege van Gedep. Staten zich

toch moeilijk op het standpunt stellen

dat hier sprake zou zijn van 'individuele

raadsleden', nog daargelaten de vraag of

individuele leden van de raad geen be-

roepsmogelijkheid zouden hebben.

Op grond van het feit dat gedeputeer-
den van Noord-Holland zich in voorgaan-
de brieven reeds op soortgelijke wijze
hebben geuit, zijn genoemde raadsleden
van oordeel dat met een dergelijke opvat-
ting het recht van ieder raadslid tot het
hebben van eigen inzicht en verantwoor-
delijkheid in ernstige mate wordt aange-
tast.

Aan het slot van hun adres aan de
Kroon merken de afgevaardigden op het
vanzelfsprekend te vinden dat in een goe-
de demokratie besluiten, in overeenstem-
ming met de vigerende wettelijke bepa-
lingen en/of verordeningen, dienen te

worden gerespekteerd, maar zij kunnen

DEFINITIEVE OPENING

Zaterdag 7 juni 1969
CHINEES-INDISCH RESTAURANT

„PEKING"

**#
HOGEWEG 54 — TELEFOON 5898

Alle gerechten
kunnen ook afgehaald worden!

eenvoudig niet aanvaarden dat eventuele
bezwaren die zij, op grond van het hun
toekomende recht, ter beoordeling voor-
leggen aan een hogere bestuursinstantie,
op een wijze wordt afgedaan, zoals in dit

geval door het kollege van Ged. Staten
van Noord-Holland.

Ruim een maand geleden tekenden de
vijf «raadsleden bij de Kroon appèl aan
tegen het raadsbesluit, waarbij b. en w.
werden gemachtigd naar eigen goeddun-
ken de pachtsommen en het verlenen van
vergunningen voor standplaatsen langs de
openbare weg vast te stellen. Zij achten
dit besluit in strijd met de gemeentewet.

Voor

RADIO en TV
naar

Radio Peeters nv

GESLAAGD VOOR EXAMEN
Onze plaatsgenoot Barth Alvenaar is de-

zer dagen geslaagd voor het eindexamen
hbs b. Hij ontving zijn opleiding aan de
Marnix v. St. Aldegondeschool te Haar-
lem.

WERKGROEP
MAAKT PLANNEN
VOOR VIERING

10-JARIG BESTAAN
GEMEENSCHAPSHUIS
Enige tijd geleden deelde het stichtings-

bestuur van het Gemeenschapshuis mede,
door gebrek aan financiële middelen, te

moeten afzien van de viering van het 10-

jarig bestaan van het huis.

Inmiddels is een werkgroep gevormd
uit de vaste huurders van het Gemeen-
schapshuis die zich als doel heeft gesteld

de viering alsnog doorgang te. doen vin-

den. De werkgroep stelt zich voor door
middel van korte verenigingsdemonstra-
ties, tentoonstelling, muziek, zang en
dans de aandacht te vestigen op het jubi-

lerende Gemeenschapshuis. Als datum is

18 oktober a.s. vastgesteld. Voor de vie-

ring is een komité van aanbeveling in het
leven geroepen, waarin vertegenwoordi-
gers van diverse verenigingen en klups
zitting hebben genomen. Het zijn de he-

ren:

C. A. Alders, Bejaardensociëteit 'Voor
Anker';

C. T. G. van Elteren, Watersportvereni-
ging 'Zandvoort';

E. J. Reurts, Fotokring 'Zandvoort';
E. van Smorenburg jr., Schietvereniging

'De Vrijheid';

Weber, Schermclub 'Zandvoort';
J. Paap, Folklore vereniging 'De Wurf' en
C. J. Paap, Accordeonvereniging 'Zand-

voort'.

strandschap zandvoort

gaat

openbaar vergaderen

permanente post

op circuit

voor rode kruis

Woensdagavond is in het binnen-

terrein van het circuit de nieuwe

permanente kommando- en medi-

sche hulppost van de afd. Zand-

voort van het Rode Kruis door bur-

gemeester A. Nawijn officieel in

gebruik genomen. Voor de huisves-

ting van het Rode Kruis stelde het

gemeentebestuur van de badplaats

een overbodig geworden houten les-

lokaal van de Wim Gertenbach"

school beschikbaar, dat door vrij-

willigers in hun vrije uren in de cir-

cuitduinen werd opgebouwd en in-

gericht.

Burgemeester A. Nawijn zei in zijn toe-

spraak bijzonder onder de indruk te zijn

van hetgeen hier door het Zandvoortse

Rode Kruis tot stand was gebracht.

Eerder had de voorzitter van de plaatse-

lijke afdeling, de heer H. B. A. Mulder,

prijzende woorden gericht aan het adres

van de bouwers van de post. De situatie,

dat de leden van de Rode Kruis Kolqnne

onder soms bar slechte weersomstandig-

heden hun taak moesten verrichten, be-

hoort tot het verleden.
De afdeling beschikt thans over een uit-

stekende en goed geoutilleerde post. Spr.

richtte zich in het bijzonder tot de ere-

voorzitter van de afd. Zandvoort, de heer
Joh. C. Jung, aan wie de afdeling veel te

danken heeft. Ook de heer Nawijn toonde
in zijn speech veel waardering voor de
wijze waarop de ere-voorzitter zich voor
het Rode Kruis in de badplaats heeft in-

gezet.
Verscheidene sprekers, o.w. de leider

van de Rode Kruis Kolonne, de arts. R.
Drenth, de korpschef van politie, de heer
J. D. van Maris en de direkteur van Tou-
ring Zandvoort, de heer J. Th. Hugen-
holtz voerden het woord, voor het moment
was aangebroken dat burgemeester Na-
wijn de post officieel in gebruik stelde

door het omdraaien van de sleutel in het
slot van de toegangsdeur. De opening
ging gepaard met de aanbieding van een
fruitschaal aan de Rode Kruis-leden die

zich bij de bouw en inrichting van het
nieuwe onderkomen b^zonder verdienste-

lijk hadden gemaakt, t.w. de heren Riet-

dijk, Schuiten, Klumper, Wempe, J. Ko-
per, M. Koper, Medemblik en Loos. Bur-
gemeester Nawijn ontving uit handen
van de heer A. Loos een verbandtrommel
voor zijn auto.

Na het officiële gedeelte werden de ge-
nodigden in de gelegenheid gesteld het in-

terieur van de post te bezichtigen. Het
onderkomen omvat o.a. een kompleet in-

gericht noodhospitaal met zes bedden,
toilet, doucheruimte, warm- en koud stro-

mend water, elektrisch licht en een ver-

bandafdeling met zuurstofkoffer.

ook voor uw

grammofoonplaten
naar

Radio Peeters nv

BURGERLIJKE STAND
30 mei 1969 — 5 juni 1969

Op donderdag 19 juni a.s. belegt

het bestuur van het Strandschap

Zandvoort een openbare vergade-

ring in het Gemeenschapshuis van
de badplaats. Het is de eerste keer

sinds de oprichting in 1946 dat een

bijeenkomst van het strandschaps-

bestuur voor pers en publiek toe-

gankelijk is. Tot nu toe vergader-

den de leden achter gesloten deu-

ren. De resultaten van de bespre-

kingen werden door middel van een

communiqué wereldkundig gemaakt.

Enige tijd geleden maakte een lid van
Provinciale Staten van Noord-Holland in

een brief aan Ged. Staten bezwaar tegen
het besloten karakter van de bijeenkom-
tsen. Hij vond

1

dit niet in overeenstem-
ming met goed demokratisch bestuur. GS
deelden toen mee dat in de gemeenschap-
pelijke regeling waarop het strandschap
wettelijk is gebaseerd, geen bepaling is

opgenomen, die het houden van openbare
vergaderingen voorschrijft, maar dat de
kwestie nader zou worden bekeken. Blij-

kens een mededeling van het strand-
schapsbestuur is dit inmiddels gebeurd.
In de laatstgehouden vergadering kwamen
de leden unaniem tot de konklusie dat de
openbaarheid van de bijeenkomsten nut-
tig kan zijn.

Voor het beleggen van openbare vergade-
ringen dient het reglement van orde te

worden gewijzigd en aangepast bij de
nieuwe situatie. In de bijeenkomst van 19
juni a.s. zal het bestuur de wijziging
vaststellen. In het nieuwe reglement
wordt het houden van openbare vergade-
ringen regel. Op verzoek van een lid van
het bestuur of de voorzitter kunnen de
deuren worden gesloten. Het bestuur
dient over dit verzoek een beslissing te
nemen. In een besloten vergadering kan
niet beraadslaagd worden noch een be-
sluit genomen over de begroting, de wijzi-

ging daarvan en de rekening van het
strandschap; evenmin over 't vaststellen,
wijzigen en intrekken van door strafbe-
paling of politiedwang te handhaven ver-
ordeningen.
Tevens wordt in het nieuwe reglement

bepaald dat het bestuur omtrent het in
een besloten vergadering behandelde ge-
heimhouding kan opleggen. De geheim-
houding vervalt, wanneer zij niet door het
bestuur in zijn eerstvolgende vergadering
wordt bekrachtigd.

STARTTIJDEN
ZEILWEDSTRIJDEN
In de publikatie in de dinsdagkrant over
de door de watersportvereniging 'Zand-
voort' op zaterdag en zondag te houden
zeilwedstrijden voor de kust van de bad-
plaats, is bij de vermelding van de tijden
een storende fout geslopen. Het volgende
is juist: op beide dagen is de eerste start
van de wedstrijden om 11 uur en de twee-
de om 14.00 uur.

De agenda voor de bijeenkomst van 19 ju-

ni a.s. om 11 uur v.m. vermeldt verder de
vaststelling van de notulen van de verga-
dering van 7 november van het vorig
jaar, de ingekomen stukken, rekening
1968, begroting 1970 en de rondvraag.
De rekening van het strandschap, opge-

maakt door de gemeente-ontvanger van
Zandvoort, sluit met een nadelig saldo
van ƒ 6526.56 (geraamd was ƒ 6'885) welk
bedrag overeenkomstig de gemeenschap-
pelijke regeling zal worden vergoed door
de gemeenten 'Amsterdam, Haarlem en
Zandvoort van 1:2:3.
De netto uitgaven voor de begroting

van 1970 worden geraamd op ƒ 8.200,-.

Ter dekking van de kosten is de vergoe-
ding van de gemeenten Amsterdam en
Haarlem geraamd op ƒ 3.280, en die van
de gemeente Zandvoort op ƒ 4.920. De
voorzitter van het bestuur stelt voor de
jaarrekening en begroting goed te keuren.

NOTTEN
HALTESTRAAT 59

Anoracks 19,75
" Bloesjes, korte mouwen 3,90

. Baby- en kinderkleding

Geboren: Lourens Geiardus, z.v. L. G.
Lever en Y. Weber; George Willem Otto,

z.v. J. A. Dorsman en A. M. M. van den
Bree; Annette, d.v. H. Bullee en J. J. Bos;
René Philip Michel, z.v. W. P. H. Wiel-
ders en C. W. A. Vossen; Arlette Bettina,

d.v. C. J. Sandbergen en P. Kerkman.
Overleden: Jan van den Nulft, oud 69

jaar, gehuwd met L. Logtenberg.
Ondertrouwd: Cornelis Lambertus de

Koster en Sonja Louise Maria de Bruin;
Cornelis Willem Geugies en Johanna Ca-
tharina Vink; Robert Monica Girigorie en
Wilma Francisca Meij; Johannes Hendri-
kus Bluijs en Anna Maria Visser.
Gehuwd: Johannes Alblas en Carol

Cornelia Vörös; Frans Bernard van Loon
en Anna Maria Lubbers; Maarten van der
Graaf en Divera Anthonia Maria Ver-
steege.
Geboren buiten de gemeente: Jeroen

Robert, z.v. R. H. Gaus en J. M. van der
Zee; Mischa Andreas, z.v. G. Hofkes en
E. K. Vegter.
Overleden buiten de gemeente: Johanna

Wilhelmina Over de Linden, oud 79 jaar,

gehuwd geweest met L. Backcr.

voor
FIETSEN

en
. / BROMMERS

VER5TEECE
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NAAR HAVO SCHOLEN
De volgende leerlingen van de Juliana-
school zijn op grond van de schooltest

1969, alsmede op advies van het hoofd der
school toegelaten tot het Ie Chr. Lyceum
(Havo) te Haarlem:
Rosemarij Hollemans, Len Jagtenberg,
Mieke Reinbergen, Peter Brandse, Man-
fred v. Doorn, Piet Goossens, Eufène
Harms, Erik Haverkate, Peter Ingwersen,
Jan v.d. Leden en Eri'k Zaadnoordijk.
Tot het Kennemer Lyceum (Havo)

werd Cathy Goor toegelaten.

BRANDWEERJUBILARIS
ONTVING
KONINKLIJKE
ONDERSCHEIDING
Het blijft koninklijke onderscheidingen

regenen in Zandvoort. Dinsdagavond ont-

ving de heer J. C. Dorsman, tijdens een

bijeenkomst van personeel van de vrij-

willige brandweer in het gemeentehuis,

de ere-medaille in brons van de Orde van

Oranje Nassau wegens zijn veertigjarig

dienstverband bij de brandweer. De bij de

onderscheiding behorende versierselen

werden hem opgespeld door burgemees-

ter A. Nawijn. De heer Dorsman ontving

tevens het brandweerkruis. In zijn huldi-

gingsspeech noemde de heer Nawijn de

jubilaris een plichtsgetrouw en aktief lid

van het vrijwillige brandweerkorps, die

nooit op het appèl ontbreekt. Tevoren had

brandweercommandant J. Zeepvat zijn

waardering voor de persoon en de pres-

taties van de heer Dorsman niet onder

het meubilair van de raadzaal gestoken.

Spreker gaf een overzicht van de indruk-

wekkende staat van dienst van de jubi-

laris, 'een man waarop altijd en onder al-

le omstandigheden kan worden gerekend'.

De huldiging werd gevolgd door de uit-

reiking van de getuigschriften aan de le-

den van het korps die met goed gevolg
examen hadden gedaan voor een der
brandweerkursussen. Alvorens burgemees-
ter Nawijn de brevetten aan de geslaag-
den overhandigde sprak kommandant
Zeepvat vol lof over de door de kursisten
behaalde resultaten en dankte de kom-
mandant van de regionale brandweer
Kenncmerland, de heer Woudstra, voor
zijn aandeel in de opleiding. Hij maakte
van de gelegenheid gebruik de wensen die

de brandweer koestert op het gebied van
uitrusting en akkommodatie nog eens on-

der de aandacht van de gemeentelijke
autoriteiten te brengen.

De getuigschriften werden hierna aan

de volgende leden van het brandweer-

korps uitgereikt: Th. Loos en H. Weber
(diploma brandwacht 2e klasse), H. We-

ber (diploma adembescherming), K. Loos,

R. van der Mije, J. C. Termaat en J. We-
ber (diploma pompbediende), K. Paap en

J. van der Kruk (diploma brandweer-in-

strukteur). Hierna mochten de geslaagden

en jubilaris Dorsman de felicitaties van

kollega's en superieuren in ontvangst ne-

men.

WATERGETIJDEN



jaarvergadering zvm

in rustige steer

voortgezet

De door het bestuur van Zandv.m.

ruim veertien dagen geleden afge-

kondigde afkoelingsperiode, na het

rumoerige debat rond de elftalbe-

geleiding nieuwe stijl en de samen-

stelling van een nieuwe elftalkom-

missie, waarvoor geen kandidaten

beschikbaar bleken, heeft haar uit-

werking niet gemist.

Tijdens de maandagavond in het kluphuia
aan de Vondellaan voortgezette algemene
ledenvergadering 1969 ging het heel rus-

tig en gemoedelijk toe. Er viel geen on-
vertogen woord of persoonlijke aantijging
te beluisteren bij de verdere afwikkeling
van de agenda: de storm van maandag
19 mei j.1. was geluwd.

Zijn de problemen rond begeleiding van
de elftallen en samenstelling van een elf-

talkommissie nu ook opgelost? Wij kre-
gen de indruk dat die nog levensgroot
zijn blijven bestaan, maar dat men een
konflikt met het bestuur op dit moment
liever uit de weg ging. Het dreigement
van de verenigingssekretaris in het klup-
blad, te zullen aftreden, wanneer de on-
derlinge verstandhouding niet verbeterde,
zal daar wel niet vreemd aan zijn.

Dat het hete hangijzer gloeiend is ge-
bleven, bleek wel uit het feit dat zich
voor de elftalkommissie geen kandidaten
hadden gemeld. De vergadering en met
name de oppositie wilde er kennelijk geen
punt van maken en machtigde het be-
stuur om naar geschikte figuren voor ge-
noemde kommissie om te zien.

Ook de rest van de agenda werd vlot
afgehandeld. De aftredende bestuursleden
K. Kolk, B. Schut en G. Poots werden
herkozen. Het sekretariaat van de jeugd-
kommissie werd in handen gelegd van de
heren R. van Duijn en W. Jansen. De hr.

J. Geldermans, die deze post veertien
jaar achtereen heeft bekleed, werd door
voorzitter E. Paap gehuldigd en met in-

stemming van de vergadering tot lid van
verdienste benoemd.

DOOR
BOS EN DUIN
MET ANWB
De ANWB organiseert op zaterdag 7 en
zondag 8 juni in Noord-Holland de laatste

boswandeling voor het drukke vakantie-
seizoen vanuit Bergen.

Deze duin- en boswandeling heeft als

vertrekpunt een mobiel ANWB-kantoor,
dat die dagen in Bergen staat opgesteld,
van 9.00 tot 14.30 uur tegenover café
Duinvermaak, Breelaan 132.

Er zijn zoals gewoonlijk weer 3 routes
uitgezet, nu van 5, 10 en 16 km. De kort-
ste route, die door een afwisselend bos-
gebied voert naar een fraaie speelweide,
is buitengewoon geschikt voor kinderen
en kleuters, die nog in een wandelwagen-
tje zitten. De andere wandelingen leiden
over soms mulle paden door bossen, duin-
valleien en over duintoppen van waaruit
de wandelaars van prachtige vergezich-
ten kunnen genieten.
Honden mogen 'aan de lijn' meewandelen.

Ook op deze wandeling ontvangen hou-
ders van het NWB-wandelbewijs gratis de
routebeschrijving.

Vermeldenswaard is nog dat door een
aantal vrijwilligers aan de oostzijde van
het hoofdveld aan de Vondellaan een over-
dekte staantribune zal worden aangelegd,
waarvoor het gemeentebestuur tegels en
trottoirbanden beschikbaar heeft gesteld.

De lening die enkele jaren geleden ten be-

hoeve van.de aanleg van een lichtinstal-

latie werd uitgeschreven zal nog voor het
eind van dit jaar zijn afgelost, hetgeen
voor de vereniging een financiële meeval-
ler betekent.

•fandpasla

B e h oud van Uwta nden

verkeerde aanpak

van ordening

van onze ruimte

'Het probleem van de ruimtelijke

ordening wordt in Nederland ver-

keerd aangepakt. Je kunt niet zo-

maar ergens iets neer zetten zonder

een ruimtelijk model bij de hand te

hebben, dat wil zeggen:~zonder re-

kening te houden met de invloed

die een huizenblok of fabriekscom-

plex op zijn omgeving heeft. De
Bond van Nederlandse stedebouw-

kundigen en de Bond van Neder-
landse architecten kunnen het pro-

bleem niet oplossen. Planologisch

komt het niet goed', aldus prof. J.

B. Bakema in een kort geleden ge-

houden causerie onder de titel

'Bouwen en wonen in de naaste toe-

komst'.

Als voorbeeld van een verkeerd planolo-

gisch beleid noemde prof. Bakema de

voorgenomen vestiging van Shell-chemie

bij Moerdijk, wat volstrekt niet in over-

eenstemming is met de Tweede Nota
ruimtelijke ordening. Die ruimtelijke or-

dening is een goed begin, maar er is nog
niets op gevolgd. In dat verband is het te

betreuren dat de politieke partijen zo wei-

nig praten over de problemen die met de'

verstedelijking samenhangen. Er moet in-

tensiever worden samengewerkt tussen de-

genen die met planologie te maken heb-

ben, architecten moeten er al bij betrok-

ken worden voordat zij een opdracht krij-

gen, er moet meer geëxperimenteerd wor-

den en voor research op woninggebied

moet meer geld beschikbaar worden ge-

steld.

Er kunnen wel miljoenen op tafel ko-

men voor defensie, maar minister Schut

moet het voor research met 1 a 2 miljoen

doen, wat betekent dat hij er niets mee

kan doen. Zo kan het gebeuren, dat een

autofabriek 3000 modellen heeft, terwijl

er maar drie modellen woningen zijn.

Een der grootste fouten van de tegen-

woordige woningbouw, de benauwende
uniformiteit, kan worden vermeden als de

bewoner zelf die- gelijkvormigheid niet

meer wil. De vraag moet van de verbrui-

kers komen, en iedereen moet architect

worden. Er valt een gelijkheid te konsta-

teren van vele woonwijken in het hele ge-

bied tussen Peking en Londen. Daar moet
iets aan gedaan worden; de mens moet
meer ruimte-kwaliteitbewust zijn. Aan on-

ze noodzakelijkheden moet een goede

vorm gegeven worden. Daarvoor moet aan
een aantal voorwaarden worden voldaan.

Praktische resultaten zijn dan o.m.: drie

minuten beschut lopen om van huis naar

een bus- of tramhalte te komen; bij hoog-

bouw mogelijkheden tot buiten leven aan-

wenden; ieder huis voorzien van een

akoestische televisiehoek om zo te kijken

en te luisteren zonder anderen te storen;

het huis ,op de grond zó inrichten dat

daarmee als minimum begonnen kan wor-

den; aparte badgelegenheid voor kinderen

in elk huis om 's morgens gedrang te

voorkomen; voor elke woongroepering een

soort plastic-bad van zo'n honderduizend

gulden, 's winters overkoepeld en ver-

warmd, in plaats van een miljoenen kos-

tende badinrichting. Er moeten meer in-

vesteringen worden gedaan voor het

woonplezier.'

Bruiflt mèt en zonder zon

beschermt
tegen
zonnebrand

Pigma-:
dei*m3

Abonneert ü op de
Zandvoortse Courant

ROELFSEMA
SCHAAKKAMPIOEN
Vorige week donderdag is de winterkom-
petitie 1968-'69 van de Zandvoortse
Schaakclub geëindigd met de finale voor
de kluptitel. Na een spannende wedstrijd
werd de heer Ro'elfsema schaakkampioen
van Zandvoort, de heer i Lindeman eindig-

de achter hem op de tweede plaats.

Laatstgenoemde werd tevens als beste
snelschaker uitgeroepen. De heer De
Bruin klasseerde zich hier als tweede. In
de B-groep legden de heren Loo en Van
Elk beslag op resp. de eerste en tweede
plaats.

Aan de finale ging de uitreiking van de
diploma's aan de jeugdspelers vooraf. De
juniorschakers Havinga en De Graaf ont-

vingen naast het schaakbrevet bovendien
een prestatieprijs. Het bekertournooi voor
jonge spelers werd gewonnen door R.
Weller. Achter de winnaar eindigden S. P.
Weller en D. Muller op de tweede en der-
de plaats.

Bij wijze van experiment zullen in de
maanden juni en juli op de donderdagen
in het Gemeenschapshuis schaakavonden
worden gehouden, waaraan ook niet-ZSK-
leden kunnen deelnemen. Voor deelname
aan deze open-schaak-bijeenkomsten zal
een kleine vergoeding worden gevraagd
om de onkosten van de zaalhuur te be-
strijden.

Het nieuwe verenigingsseizoen zal in

september a.s. van start gaan.

GESLAAGDEN
EHBO EXAMEN
ZRB
Maandagavond werd de winterkursus
EHBO voor leden van de Zandvoortse
Reddingsbrigade afgesloten met het af-

leggen van de examens. De volgende le-

den slaagden en ontvingen uit handen
van de examinator, dr. Heimans uit Haar-
lem, een getuigschrift. De gelukkigen wa-
ren de heren E. van Duijn, C. J. T. de
Roode, J. Paap, D. H. Luttik, N. V. Hof-
man, H. Tollenaar, W. Haverkamp, J.

Kraaijenoord jr. en K. van der Mije. De
26 weken durende kursus werd geleid
door de arts J. Zwerver en de heer A.
Loos.

HOOFDPIJN poeders

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
Romans:
Campert - Tjeempie! of Liesje in Luilet-

terland. 1968
Gunn - De gevlekte hond. 1967
Goldsmith - De predikant van Wakefield.
Hermans - Het behouden huis. 1968
Herzen - En Zondags een stukje vlees. '68

Kleemann - Fahndung in Ohlstedt. 1957
James - The turn of the screw.
Joyce - Dubliners.
Roy - Le nayigateur. 1960
De Saint-Exupéry - Terre des hommes. '39

Ontwikkelingslektuur:
Banfield - Bekentenissen van een strand-

vonder. '

.

Campert - Wie weet slaag ik in de dood.
1962

Dalhuisen - China en het Westen. 1969
Eddy - Een waardering. 1966
Felderhof - Temidden van haar volk. '63

Goed wonen. Jaargang 1968.
Hourani - Israël and the Arabs. 1968
Jong gedaan; kinderwerk en beginners-
werk van 28 auteurs. 1968

Van Kampen - Het land dat God vergat.
1968

Kritisch akkoord 1968.
Ottevaere - J. C. Bloem. 1968
Reizen. Jaargang 1967.
De Savornin Lohman - Groen van Prin-

sterer.

Schenk - Paspoort voor de lezer. 1968
De Somalilanden. Landendokumentatie.
Tanzania. Landendokumentatie. 1968
Taylor - Journalist in Rood China. 1968
Verwey - 1 uit 7. 1968
De Vries - Hernomen konfrontatie met
Simon Vestdijk. 1968

Yemen. Landendokumentatie. 1969

INFEKTIE
_ BIJ

Zandvmbts Bad&&zk

Koud weer met enkele zonnige pe- Zondag was het eigenlijk van het zelf-

rioden, maar ook af en toe een bui, de laken een pak, maar toen waren er

voornamelijk in het binnenland, weer motorraces op het circuit en dat

Vrij krachtige tot matige ivind drukte de strandpret een beetje. Nou,
tussen noord en noordwst.

Dit weerbericht, beste mensen, stond van
de week in de krant en het kan wel zo'n

beetje als een standaard-weerbericht be-

schouwd worden, want alle dagen is het
precies hetzelfde. Ik zou alleen willen op-

merken dat die 'enkele zonnige perioden'

wel heel schaars zijn en dat het nauwe-
lijks de moeite waard is te noemen!

Sedert het laatste weekeinde, toen het
in vergelijking met wat ons de dagen
daarna overkwam, nog redelijk was, is er

weinig vermeldenswaard van het strand.

Neem nou bijvoorbeeld zaterdag j.1. Toen
ging het hier echt wel, niet om over naar
huis te schrijven, maar je neemt tegen-

woordig al gauw genoegen met het weer
als 't niet regent! Maar ik hoorde van
mensen, die 's middags de tent bezochten,

dat het in Amsterdam hoosde van de re-

gen in de morgenuren. Nou, dan kunnen
wij hier wel een massaal bezoek afschrij-

ven, want dan komen de mensen eenvou-
dig niet. Lijkt me ook logisch. Als je in

Amsterdam naar buiten kijkt en je ziet

't water over het asfalt spoelen, dan komt
het niet direkt in je op om met vrouw en
koters een dagje naar zee te gaan! Zeg
nou zelf!

Maar, zoals ik al zei, 't ging hier wel
en de eigen inwoners en vaste maandgas-
ten van juni hebben toch nog van een
bleek zonnetje geprofiteerd, terwijl de
temperatuur niet eens zo gek was.

daarna was het voorlopig over. Maandags
heb ik nog een klein rijtje stoelen uitge-

zet, maar daar maakte geen mens gebruik
van, want er stond een harde zeewind, die

niet bepaald van de hele warme was!

Dinsdag was het nog erger. Toen gut-

ste de regen al meteen in de vroege och-
tend naar beneden. Heb ik m'n stoelen
niet eens aangeraakt, of het zou moeten
zijn om te voelen of ze nog stevig aan el-

kaar gesjord waren. En dan kom je niet

tot zaken van belang in zulke dagen. Ja,

de tent is altijd redelijk bezet, want de
koffie van Jans
Wandelaars in regenjassen en duikpak-

ken zijn er toch wel. Je hebt een soort
mensen, dat altijd naar zee komt, weer
of geen weer. Je weet nooit precies wat
er in hun hoofd omgaat, want veelal lo-

pen ze turend langs de vloedlijn. Ik denk
dat ze kijken of et iets van waarde aan-
gespoeld is met die harde wind. Zo nu en
dan zie je ze wat oprapen, een schelp,

een zeesterretje of iets dergelijks. Waar-
schijnlijk zijn dat de onverstoorbare na-
tuurliefhebbers die maling hebben aan 't

weer, omdat dit geen probleem voor hen
is! Kijk, wij strandmensen, maken nogal
eens een probleempje van het weer, om-
dat daar direkt onze boterham bij is be-

trokken.
Over het geheel genomen is het weinig

druk in Zandvoort in deze voor-zomer. Of
moet ik misschien na-winter zeggen?
Maar van een 'uitverkocht huis' is geen
sprake. Het is wel niet gebruikelijk, maar
ik zou haast, als stoeleman, reklame moe-
ten gaan maken voor de duinen rondom
Zandvoort.
Mensen, als je 't nou helemaal niet kan

harden met dit weer aan zee, ga dan tóch
maar eens naar de duinen in deze dagen.
Ik bedoel dan meer speciaal de waterlei-

ding duinen. Jammer genoeg heb ik er,

zelfs in deze donkere en trieste dagen,
geen tijd voor. Ik moet, ondanks alles, op
m'n post blijven! Maar van enthousiaste
trotters hoor ik dat op het ogenblik de
meidoorn in volle bloei staat. En dat is

een prachtig gezicht, hoor!
ïk schrijf dit badboek op donderdag en

vanmorgen stond er onder het weerbe-
richt:

Vooruitzichten voor morgen en
overmorgen: Voornamelijk droog,
geleidelijk meer zon en minder
koud overdag.

Hoera, daar houden we ons dan maar aan
vast! STOELEMAN

Tot onze diepe droefheid ging
heden nog onverwacht van ons
heen mijn lieve man, onze zorgzame
vader en lieve opa

JAN VAN DEN NULFT
op de leeftijd van 6'9 jaar.

L. van den Nulft-
Logtenberg

G. van den Nulft
C. M. H. van den Nulft-

van Ree
D. van den Nulft
C. van den Nulft

Kappelhof
Purmerend:

J. van de Ven-
van den Nulft

L. van de Ven
en kleinkinderen

Zandvoort, 3 juni 1969
Hogeweg 30

De teraardebestelling heeft op 6 ju-

ni plaats gevonden op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.

Plotseling ging van ons heen,

de heer

J. VAN DEN NULFT
voorzitter van K.J.C. 'Vrienden-
kring'.

Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere
blijven.

Namens Bestuur
en leden.

Zandvoort, 3 juni 1969

KINDEREN
VAN ROKERS
Kinderen die aan tabaksrook worden
blootgesteld hebben bijna tweemaal zoveel
aandoeningen van de luchtwegen als kin-
deren uit niet-rokende gezinnen, aldus
blijkt uit een enquête bij 727 gezinnen die
onlangs in Detroit werd ingesteld door
dr. Paul Cameron. 'Wij zijn er bovendien
in geslaagd het verband aan te tonen tus-
sen de omvang van de ziekteverschijnse-
len en de hoeveelheid rook in huis. Hoe
meer rook, hoe meer ademhalingsziekten',
zei hij in een vraaggesprek.

'Wij weten tegenwoordig dat de roker
zichzelf schaadt met' zijn gewoonte, en nu
heeft ons onderzoek bovendien aangetoond
dat de gezondheid van zijn inwonende
kroost kan worden aangetast. Die konsta-
tering heeft tal van morele en wettelijke
implikaties', aldus dr. Cameron.
Tot de onderzochte gezinnen behoor-

den 695 kinderen beneden de zestien. Van
de 407 kinderen in rokershuizen leden er
ten tijde van het onderzoek 36 aan akute
aandoeningen en 24 aan een ademhalings-
ziekte; nog eens 26 waren ziek genoeg
om thuis te blijven of naar de dokter te
gaan. Van de 288 kinderen in de gezinnen
van niet-rokers vielen er respektievelijk
16, 9 en 15 in die drie kategorieën. Ge-
meten aan deze aantallen bedroeg het per-
centage ademhalingsziekten ongeveer zes
in de rokershuizen en omstreeks drie in
de woningen van niet-rokers.

VIERING
VAN
JUBILEUM
Woensdagmorgen was het feest in het
speellokaal van de kleuterschool 'Klim-
op'. Mevrouw T. Drayer-Thie herdacht
het feit dat ze 12% jaar als schoonmaak-
ster aan de school verbonden was, het-
geen in deze funktie zelden voorkomt. Zij
ontving uit de handen van het bestuur
der school de gouden prinsen van Oranje
Nassau penning. Er was een taart, bloe-
men en een gezamenlijk geschenk van de
kleuters, die een toepasselijk lied voor
haar zongen, gevolgd door vele waarde-
rende woorden van de leiding van de kleu-
terschool. Voor de kinderen was er ten-
slotte poppekast en een traktatie.

Mensen en zaken
1 War-smile

In de toekomst zullen oorlogen, — die je
nooit schijnt te kunnen uitbannen — op
een geheel andere wijze worden gevoerd.
De tijd van de knotsen en de speren ligt

al lang achter ons. Pijl en boog zijn ook
in onbruik geraakt en zelfs geweren en
kanonnen zullen ondoelmatige attributen
zijn in een oorlog, die straks geheel bak-
teriologisch zal worden gestreden.

Er schijnt in Engeland' een proef in de-
ze richting te zijn gedaan. Niet, zoals me-
nigeen zou denken, door het uitstorten
van tonnen in plastik verpakte bakteriën
over de vijandelijke landen, maar een veel
verrassender manier: Men heeft in Enge-
land aan een geheel peleton, tijdens een
veldoefening, 100 mikrogram LSD-25 toe-
gediend. De manschappen zouden net ten
aanval trekken. Wel, daar kwam niets
van terecht. Uit recente publikaties bleek,
dat na een goed uur de kerels niet meer
geschikt waren voor een 'normale oorlog-
voering'. De een kroop in een boom om
breed glimlachend de vogels te gaan voe-
ren, een radio-telegrafist gebruikte zijn
spullen, zoals draden' en andere werktuig-
jes, als kettingen en bellen om zich mee
te versieren. De kommandant was kenne-
lijk helemaal van de kaart, want die
kreeg de slappe lach en kronkelde weldra
in allerlei bochten i over het strijdterrein,
de oorlog de oorlog latend. Het hele ple-
ten was bereid een love-in met de vijand
te houden.

Dat hebben ' ze dus gedaan, daar in
Engeland. Wat nu precies- de bedoeling
was, is niet duidelijk, maar achteraf
klaagden de initiatiefnemers van deze on-
derneming, dat het bezwaar van LSD is,

dat het zo duur is. En, zei een goocheme
jongen, je kan het niet aan de vijand toe-
dienen, zonder dat deze het merkt. Nou,
daar moesten ze dan maar wat op vinden.
En dat duur zijn, is maar betrekkelijk.
Wat kost een oorlog niet met konventio-
nele wapenen? Om over een atoom-oorlog
maar niet te spreken!

Als je de zaak kan redden door je man-
kracht in onbedaarlijke lachbuien te la-

ten schieten en daar desnoods de vijand
aan mee laat doen, zouden de kosten een
onbelangrijke bijzaak moeten zijn.

En wat spaar je niet uit aan uniformen
en wapens? Want uniformen zijn natuur-
lijk helemaal niet meer nodig als je gie-
chelend en grapjassend ten strijde trekt.
Want een vent met een krijgshaftig uni-
form aan, die steeds maar weer z'n buik
moet vasthouden van het lachen, maakt
wel een beetje potsierlijke indruk.

Men zou er toe over moeten gaan het
'Reglement op de oorlogvoering' drastisch
te herzien. Het gaat nu niet meer om ver-
nietiging van eikaars legers, schepen en
vliegtuigen, maar louter en alleen om de
kwestie van het lief-zijn en het lachen.
Wie het liefste is en het hardste lacht,
heeft de oorlog gewonnen. Waarnemers
van de UNO zouden dit nauwlettend in
de gaten moeten houden.

Het enige probleem is dus; Hoe speel
ik het goedje in handen van de vijand?
Men kan zich niet voorstellen dat daar
geen oplossing voor gevonden wordt. De
mensen zijn zo knap tegenwoordig. , In uit-
gekiende ruimteschepen onderhouden ze
straks een pendeldienst van de aarde naar
de maan. Zouden ze dan geen 100 mikro-
gram LSD-25 per man aan de vijand kun-
nen toedienen zonder dat deze het in de
gaten heeft?

Er gebeuren in een oorlog 'zoveel stieke-
me dingen! MOMUS

,De mariniers op weg naar Curagao
zingen: 'We Shell overcome'
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VRUCHTENLIMONADE
Een produkt van The Coca-Cola Company

FAMILIEDRUKWERK
GBRTENBACHS DRUKKERIJ

Achterweg 1 Telef. 2135
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En wat krijgt pa dit jaar?

Nog ruim twee weken heeft U de tijd

Wij brengen U een ruime sortering, o.a.:

OVERHEMDEN SJAALS

SPORTSHIRTS SUEDE VESTEN

PULLOVERS

KOL-TRUIEN

VESTEN

PULL POLO'S

SWEATERS

PANTALONS

WEEKEND JASJES

LEVI'S PANTALONS

JACKS

CORDUROY PANTALONS

Dit, en nog veel meer, in alle prijsklassen, vele modellen en uit-

voeringen, vindt U bij:

2
.<2ft&6C%-4~
SPECIAALZAAK VOOR
HCPEHMODEertHERENKUCINO

KERKSTR.30 • TEL:3I36

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

^orée-tterie

YrlcLióon 'Qlecfcince

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

K

H. L. Hilarides
Tandarts

Kostverlorenstraat 108

afwezig tot I juli

Te koop: mod. KINDER-
WAGEN en WIEG, samen
ƒ 150,-. Tollcnsstraat 45.

Te koop: KOLENCON-
VECTOR i.z.g.st. Visser,
Da Costastraat 14.

TE KOOP:
o.a.: baby box, kinderst,
hoogtezon, babyschommel,
autostoeltje, enz. Fahren-
heitstraat 70, tel. 5652.

I.v.m. komende verkiezin-
gen kontakt gezocht met
D'66 geestverwanten door
seklie Zandvoort van D'66:
J. G. Wijnbeek, Louis Da-
vldsstraat 4, telefoon 4737.

Zwart POESJE af te ha-
len, De Savornin Lohman-
straat 1, telefoon 4023.

Te koop: 1 echte 'Legano'
RACEFIETS! met: Cam-
pagnolo 10 versn. dérail-

leur; 'Mafac' midden op-
trek remmen, 'Strong-
light' spieloos kettingwiel,
uitvalnaven, Campagnolo
balhoofdstel. Hij is voor
de meest biedende; rede-
lijke prijs. Te bevr.: Ra-
dio PEETERS, Passage 11

Te huur: vrij gemeubileerd
HUISJE, juni, aug., sept.

Telefoon 3298.

KOSTHUIS gez. Opg. aan
Smits bouwbedrijf, Kees-
omstraat. Tel. 02507-5778.

Dame zoekt op prettige
stand, v. perm. een grote
ongem. KAMER m. keuk.
of warme maaltijd. Br. nr.

4406 bur. Zandv. Courant.

Net MEISJE gevr. (16 a
17 jr.) voor oppas v. kin-

deren (7 en IV» jr) en
licht huish. werk. v. Zwol,
Zeestraat 64.

VAKANTIEHULP gevr.
v.a. 15 juni v.d. morgen-
uien. Telefoon 3284.

TE KOOP GEVRAAGD:
donkerbl. linnen kinderwa-
gen m. uitn.b. bak, (reis-

wieg), grote wielen; rotan
wieg, kuipmodel. m. kap
en houten wielen; evt. ba-
by-kleertjes. Afspraak:
020-50396. mw. v.d. Broek,
voor weekend in Zandv.

Jongeman zoekt WERKZ.-
HEDEN v. halve dagen in
juli. In bezit van rijbewijs
B.E. Telefoon 3614.

B.z.a.: DAME bij oudere
heer of dame als gezel-
schap. Lichte verzorging.
Br. nr. 4401 bur. Zandv.
Courant.

DAME b.z.a. bij ouder
echtp. v. gezelschap. Lich-
te verzorging. Br. ond. nr.

4402 bur. Zandv. Courant.

Te huur gevr. v. juli en
nalf aug.: vrij HUISJE v.

4 volw. en 2 kinderen. Fa-
milie Flesschedrager, tel.

(020) 441542 (na 19 uur).

Te pacht gevr.: zo spoedig
mogel.: BAR of SNACK-
BAR. Br. ond. nr. 4403 bu-
reau Zandv. Courant.

WONINGRUIL
Aangeb.: kl. HUIS, ben.k.
23 m2, keuk., douche en
tuin. Boven: 2 kl. slaapk.,
zeer lage huur, centr.
Gevr.: GROTER HUIS.
Hoge huur geen bezw. Br.
ond. nr. 4407 bur. Zandv.
Courant.

WONINGRUIL
Aangeb. te Zwanenburg:
HUIS m. tuin, gar. en cv.
tegen WONING in Zandv.
Br. nr. 4404 bur. Zandv.
Courant.

Gevr.: HUIS m. garage,
vrije vest., tot ƒ 65.000,-.

Br. nr. 4405 bur. Zandv.
Courant.

Flinke HULP gevr., enige
uren voor 's morgens of
's middags. Zeestraat 36.

Net MEISJE gevr. van
8.30-1 uur. Mevr. Elsinga,
Zuidboulevard 3, Stel. 5886

Te koop: z.g.a.n. 'Wolf'
GRASMAAIMACHINE
ƒ 60,-. Dr. Gerkestraat 9.

Gevr. voor de afwas, voor
direkt: een MEISJE voo.-

de avond,' "en per 1 aug.
meisje als ' VAKANTIE-
HULP.
Lunchroom BERKHOUT,
Kerkstraat 17.

Gevr.: 'n JONGEN v. be-

zorgen en bakkerij werk-
zaamh.; tevens VERKO-
PER-BEZORGER gevr.
Bakkerij M. Keur, Diaco-
niehuisstraat 36, tel. 2404.

Te koop: kleine maten

PERZISCHE
TAPIJTEN
Telefoon 3028.

Het adres voor

goed en verantwoord

schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens •

Opeis Kapitan - Rekord
Oaf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

Te koop: 2 bijzonder mooie
en goed brandende OLIE-
HAARDEN. Merken: Da-
vonette en B & D. Prijs
samen ƒ 100,-. Tel. 3807.

Besch. PLEEGGEZIN ge-
zocht voor jongen, 12 jaar,
voor enkele weken in de
periode 25 juni-10 aug.
Br. m. prijsopg. en verde-
re gegevens ond. nr. 4408
bur. Zandv. Courant.

Met maar ƒ 15,- per week
veilig naar een eigen kapi-
taal van

f 552.07,-
Bel voor nadere, vrijblij-

vende inl. (02507) 3764.

MEISJE tot 20" jr. gevr.
in klein gezellig restau-
rant. Telefoon 2908.

Te koop: MOBYLETTE,
E.E.G., i.pr.st. Vaste prijs

ƒ 200,-. Zd. Boulevard 97,
telefoon 2822.

Te koop gevr.: KINDER-
FIETS, 5 tot 10 jaar. Tel.

3613.

Te koop: PAKHUIS met
etage (bedrijfsruimte),
centr. dorp, zijstr. Kerk-
straat. Telefoon 2452.

Te koop: z.g.a.n. Drusette
KEUKENKACHEL (aard-
gas), compl. m. pijp en
leidingen; 2 grote houten
karrewielen. Boerlage-
straat 23, telefoon 5572.

Te koop: z.g.a.n. blauw
KELNERSJASJE. B. Mo-
lenaar, v. Lennepweg 61/7

Te koop van 1ste eigenaar,
FIAT 850 Coupé m. schuif-
dak, eind '66, 28.000 km.,
in st. van nieuw. Tel. 2952

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

Giraudi's
„cassata-broden"
(6 TOT 8 PERSONEN) ƒ 6—

Enige uren houdbaar in uw 'vriesvakje'

Voor kapitaalkrachtige op-
drachtgevers WOON- en
WINKELPANDEN te koop
gevr., zowel leeg als voor
belegging. Verkopers beta-
len geen makelaarsprovi-
sie.

N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

SPOED!
Gevr.: ZOMERHUIS of
KAMER m. keuk. voor 3
pers., juni en/of juli. Tel.

(020) 386812 of br. ond.
nr. 4301 bur. Zandv. Crt.

M. F. de Grebber
Stoffeerder

Pakveldstr. 34, tel. 3740.

RaPi"* !?

I NSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANT!



HEDEN OPENING
ZELFBEDIENINGS-SLIJTERIJ

PPWALK
Met een exclusief assortiment

Keuze uit meer dan 11.000 flessen
(waaronder alle gerenommeerde merken)

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN

WHITE LABEL



Tweede blad van de Zandvoortse Courant
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Vrijdag 6 juni 1969

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Wethouder Oostenrijk is verhinderd maan-
dag 9 juni spreekuur te houden.

Doorloper

PUZZEL NO. 84



DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058,
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2183
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

telefoon 5600.
j. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2491)

WIJKZUSTER:
Zaterdag 1 en zondag 8 juni:

Zr. A. van der Linde, Gasthuishofje 27,

telefoon 2791.

APOTHEEK:
7—13 JUNI:

/eestraat Apotheek, Zeestraat 71

Telefoon 3073.
Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, telefooi

(023) 3132 33

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein.

ZONDAG 8 JUNI:

Kerk:
10.30 uur: ds. H. J. A. Haan, (Evang,
Luth. predikant te Amsterdam).

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. J. Borghardt (van Haar-
lem).

Jeugdkapel:
De heer N. H. van Wijk.

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15

ZONDAG 8 JUNI:
10.30 uur: ds. M. A. van Rhijn (n.li.)

te Bergen.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15

ZONDAG 8 JUNI:
10 en 19 uur: ds. J. de Waard.
KINDERKERK.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. Missen op zaterdag 19.30 uur.
Zondag: 9.30 en 11.30 uur.

tn de week: iedere avond 19.30 uur:
dinsdags tm. zaterdags om 9 uur.

Bijkerk-Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u
Donderdag 19.30 uur.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 3 uur samenkomst ir

„Pniël", Zuiderstraat 3.

Gedurende de maanden juni, juli en
augustus GEEN samenkomst!

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3

Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
ZONDAG 8 JUNI:

9.45 uur, Hilversum II, radiotoespraak
door de heer J. M. Dirken. Onderwerp:
is men zo oud als men zich voelt?

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw PLAT
of WONING '

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-

vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man

Uw vertrouwens-man.

Aa** vtó • • •

Uit het AMRO-tournooi, dat het afgelo-
pen seizoen in Amsterdam is gespeeld en
waarin 120 deelnemers (waaronder zowel
meesters, hoofdklassers als mindere go-
den) uitkwamen, is de volgende partij.

Meester van Scheltinga maakt korte met-
ten met hoofdklasser Van Oosten.
Van Scheltinga—Van Oosten, AMRO-

tournooi 1968-1969
1. Pgl-f3, g7-g6, 2. d2-d4, Lf8-g7, 3. c2-c4,

d7-d6, 4. Pbl-c3, Pg8-f6, 5. e2-e4, 0-0, 6.

Lfl-e2, e7-e5, 7. 0-0, Pb8-c6, 8. d4-d5, Fc6-
e7, 9. Pf3-el, Pf6-e8(?) (Dit alles is be-

kend. In plaats van de tekstzet speelt,

men meestal 9. ...Pf6'-d7. Als Wit op de
tekstzet met 10. Pd3, f5, 11. f3, f4, 12.

Ld2 voortzet, ontstaan na 12. ...Pf6 de
bekende varianten, die ook na 9. ...Pd7

op het bord kunnen komen. Nu het paard
op e8 staat, is echter plotseling 10. Pd3,
f5, 11. f4 een sterke mogelijkheid) 10.

Pel-d3, f7-f5 (Zie diagram)

SCHILDERSBEDRIJF

Fa I. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen
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11. f2-f4!, e5xf4 (Blijkt niet voldoende
Misschien Ikwam het door Pachman in

overweging gegeven pionoffer in aanmer-
king: 11. ...Pf6, 12. fe5:, de5:, 13. ef5:,

Pfö:, 14. Pe5:, De7, 15. Pd3, Ld7 benevens
Tae8 en Zwart heeft in ieder geval een
mooi vrij spel voor de pion) 12. Pd3xf4!
Lg7xc3(?) (Te pretentieus. 'Schaakbul-
letin' geeft 12. ...Pf6, 13. ef5:, Pf5: als

een betere mogelijkheid aan. In de partij

Doroschkevitch-Suetin, Wïlnus> 1969, volg-
de hierop echter 14. g4!, Pe7, 15. Lf3, g5,
16. Pe6, Le6:, 17. de6:, h6, 18. Lb7: met
voordeel voor Wit) 13. b2xc3, f5xe4, 14.

Pf4-e6!, Lc8xe6, 15. Tflxf8-h, Kg8xf8,
16. d5xe6, Pe7-f5 (Zwart heeft welis-
waar een pion gewonnen, maar zijn stel-

ling rammelt aan alle kanten. Een rede-
lijke zet is nauwelijks te vinden) 17. g2-

g4, Pf5-g7 (Op 17. ...Ph4 was 18. LhS-t-,

KgS, 19. Dd5 etc. gevolgd) 18. Lcl-h6, c7-

c6 (Leidt tot stukverlies, maar Zwart
had geen redelijke zetten meer, zoals
duidelijk is) 19. Ddl-fl-K Dd8-f6, 20. Dfl
xf6+, Pe8xf6, 21. Tal-fl en Zwart gaf
op; hij verliest een paard. •*

Het is interessant om na deze zwarte
debacle de verschillen tussen' 9. ...Pd7 en.

9. ...Pe8 in ogenschouw te nemen. Aller-
eerst is na 9. ...Pd7, 10. Pd3, f5, 11. f4,

ef4: de zet 12. Pf4: niet sterk, omdat
Zwart met 12. ...Pc5! repliceert. Na 12.

Lf4: wordt in de theorieboeken de partij

Petrosjan-Tal, Bied 1961, aangehaald: 12.

...fe4:, 13. Pe4:, Pf5, 14. Lg5, Pf6, 15. g4,
Pd4, 16. Pdf2, De7'. en de spelers beslo-
ten tot remise. In 'The King's Indian De-
fense' gaat Barden zelfs zo ver na 9. ...

Pd7, 10. Pd3, f5 de zet 11. f4 van een
vraagteken te voorzien: 11. ...ef4:, 12.

Lf4:, Lc3:! (Thans wèl sterk!?) 13. bc3:,

fe4:, 14. Pb4, Pf5, 15. g4?, Ph4 met voor-
deel voor Zwart (Wade-Penrose, Hastings
1961-1962). Een interessant stukje ope-
ningstheorie.
Correspondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044, 3045 Politie

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
4841 Gemeente-secretarie
2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven „JRinfco", Oranjestraat
en Stationsplein

'525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Botel-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg- 122, Haarlem
(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

J3R2 Zuster E. Reitsma
4519 Diamond Shop, fa. Barber <ê Zn,

Badhuisplein 10
«648 KOLEN BESTELLEN T

rnrt wolbeek bellen

i

(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en
Boodschappendienst, dag en nacht.

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53.

'.135 Gertenbachs 'Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1

Slagerij

BURGER
HALTESTRAAT 3

BLIJFT VOORDELIG!
500 gr. hamlappen, heerlijk 3,98

500 gr. fijne riblappen, mager 3,98

500 gr. osselappen, klein randje 2,98

500 gr. magere varkensrollade 4,88

500 gr. malse rosbief 4,88

500 gr. haasfilet 5,48

MALSE
BIEFSTUK

1,30
100 gram

PANKLARE
SCHNITZELS

0,98
100 gram

RAUWE LEVER

0,37
100 gram

WEEKENDREKLAME:
100 gram HAM en
100 gr. LUNCHW , QA-

SAMEN 33Ci

Gemest kalfsvlees

500 gr. borstlappen 4,48

500 gr. karbonade 4,75

500 gram magere

kalfslappen 4,75

4 pakjes margarine 0,79

500 gr. tartaar 3,65

500 gram doorregen

varkenslappen 2,39

500 gr. braadworst 2,75

Kleine worstjes
± ZOO gram
Hausmacher \

Truffelsaks
j

Saks >

Leverworst \

Weekenders /

89
per stuk

Blijven lang vers!!

DINSDAG

750 gram _ Q
BORSTLAPPEN '»i»»

WOENSDAG
3 slavinken 0,99

3 hamburgers 0,99
3 frikandellen 0,99

500 gr. heerlijk
VLEESGEHAKT

DONDERDAG
250 gr. bief-tartaar l,ff8

250 gr. rauwe lever 0,79
1 kilo doorregen
osselappen 3,98

150 gr. achterham 1,49

150 gr. lever 0,99

150 gr. pekelvlees 0,89

150 gr. gebr. rosbief 1,49
150 gr. gebr. frikando ... 1,49

150 gr. gebr. gehakt 0,69
150 gr. paté , 0,94
150 gr. berliner 0,94
150 gr. leverkaas 0,74
150 gr. boterh.worst .... 0,74

150 gr. saks 0,69

250 gr. leverworst 1,05

250 gr. gek. rookworst... 1,25

enz., enz.

f 20,- voordeel
DRALON SPREI, 1 persoons ƒ 69,50

met kleine foutjes NU voor „ 49,50

POLYETHER MATRAS, 80x190
Schotse ruit „ 29,75

POLYETHER MATRAS, 11 cm dik,

met doorgestikt blad, 80x190 49,75

CHENILLE SPREIEN, vanaf „ 19,90

CAMPING MATRASJE 12,95

100% wollen Aa Be PLAID „ 39,75

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

Noordhollands Philharmonisch Orkest
Concertgebouw Haarlem - donderdag 12 juni 8.15 u.

Eerste zomerconcert
Dirigent: HENRI ARENDS

Soliste: VERA BETHS • viool

Programma: Mozart - Symfonie no. 40 in g-moll; Deli-
bes - Suite 'Le roi s'amuse'; Beethoven - Vioolconcert.

Entree ƒ 3,- (a.i.) Kaartverkoop: Concertbur. Alphe-
naar, Kruisweg 49, telefoon 320245.

Voor de maanden juni, juli en augustus worden

vakantiewerkers
gevraagd voor de bestelling en loketdiensten op het

Postkantoor te Zandvoort. Leeftijd tussen 16 en 50 jr.

Inlichtingen aan het loket of per telefoon nr. 3211,

heer Boelsma.

VAMOR-RIJSCHOOL

P. C. Laarman - Frans van Sprang
Nic. v.d. Laanstr: 5 rd., Haarlem, tel. 023-326278

Met ingang van 14 AUGUSTUS iedere donder-
dagavond theorie in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht 14, aanvang 20 uur.
Ook toegankelijk voor niet-Ieerlingen.

Wij lessen met NSU - Opel/Kadett - Opel/Re-
kord - Vrachtwagen - Scooter.

..rwheië tljegid§ are~

'\

mt. 38-44 HELANCA f35,-

HALTE 40

rnrnr
Voor een ^F ^^ JCl MJ MÜM

LEESBRIL
naar Brillenspecialist LOO ]VIRN

Erkend fondsleverancier Mr. Opticien
HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174

Voor ziekenfondsleden op monturen vastgestelde
vergoeding en glazen geheel zonder kosten.

Voor elk klusje of karwei,

het hout van

W.JANSEN
hoort er bijl

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuivering-
installatie.' Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107

HORLOGER JUWELIER

H. L. Lansdorp
KERKSTRAAT 33 — TELEFOON 2359

Nu zilveren bedel van
Meneer de üil

Reparatie aan uurwerken, goud en zilver.
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et. p.mm.-hoogte

abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;

per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

losse exemplaren 20 cent.

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 2135.

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ,

srok

vraagt

zendmachtiging

De Stichting Regionale Omroep
Kennemerland heeft onlangs een
verzoek gericht tot de minister van
Kuituur, Rekreatie en Maatschap-
pelijk Werk een zendmachtiging te

verlenen. Op basis hiervan wil de
stichting een onafhankelijke om-
roep voor Kennemerland verwezen-
lijken. Het stichtingsbestuur streeft

ernaar uitzendingen te kunnen ver-

zorgen van 's morgens zeven
t
tot

's avonds zeven uur, met program-
ma's van informatieve en rekrea-

tieve aard. De stichtingsvorm is

overigens nog uniek in ons land.

De initiatiefnemers hebben zich weten te

verzekeren van de steun van vertegen-

woordigers van kulturele instellingen en
bedrijfsleven, alsmede van enkele journa-
listen. Onder meer zijn vertegenwoordigd:
de Streek VW-Kennemer-Amstelland, de
stichting Raad van Maatschappelijk Werk
in Haarlem, de Algemene Haarlemse Zie-

kenomroep, de Kennemer Journalisten

Vereniging, de Sportraad voor de Provin-
cie Noord-Holland en Kamer van Koop-
handel en Fabrieken in Haarlem en Om-
streken.

In de werkgroep, die zich gaat belas-

ten met de opstelling van een rapport
over de struktuur en de werkwijze van de
omroep, hebben zitting: de heren J. B. M.
Steeman, namens de Algemene Ziekenom-
roep Haarlem, J. C. Kolkman en B. J. M.
Gudde, vertegenwoordigers van het Inter-

gemeentelijk Samenwerkingsorgaan Ken-
nemerland, J. H. A. Hardeman, direkteur

Openbare Werken der gemeente Haarlem
en bestuurslid van de AVRO, J. H. Bart-

man, W. J. van Luyken, J. J. Heijer en
J. J. M. Bergansius, journalisten.

Rekïame
Een van de problemen waarvoor de werk-
groep zich gesteld zal zien. is de oplossing

van het probleem, dat publiciteitsorganeD

nadeel zouden kunnen ondervinden van de
invoering van reklame bij de Kennemer
omroep. Op het ogenblik leeft in het be-

stuur de gedachte dat de zakenlieden be-

reid gevonden zullen worden zowel via de

radiozender als via de kranten en nieuws-

bladen te adverteren.

Dat reklame een plaats zal krijgen in

de programma's is overigens nog niet ze-

ker. In de brief aan de minister staat te

lezen: 'Wij stellen ons voor de jaarlijkse

exploitatie op sluitende wijze tot stand

te brengen, zo mogelijk zonder overheids-

subsidies. Een regionale omroep zal, ter

voldoening aan een regionaal gevoelde be-

hoefte, ' reklameboodschappen moeten kun-

nen weergeven, echter zonder winstbe-

jag'.

Het bestuur zegt zich ervan bewust te

zijn dat de minister het mogelijk niet

eens is met de reklame-idee. In dat geval

is er nog geen man over boord, aldus het

bestuur, want de jaarlijkse exploitatiebe-

groting zal niet boven de vier ton komen,
die het bij elkaar hoopt te krijgen door

financiële steun van gemeenten en parti-

culieren.

Technisch gezien liggen de kansen in

Kennemerland als het ware voor het grij-

pen, meent het bestuur. Er is reeds een

studio aanwezig die onmiddellijk gebruikt

kan worden.

WATERSPORTERS
ORGANISEERDEN '

ZEILWEDSTRIJDEN
Zaterdag en zondag organiseerde de wa-
tersportvereniging 'Zandvoort' voor de
kust van de badplaats de eerste zeilwed-
strijden van het vaarseizoen 1969. Vijf-

tien boten verschenen zaterdagmorgen
plm. 11 uur aan de start — de parkeer-
haven van de vereniging aan het zuider-

strand — voor de eerste zeilronde. Niet
alle vaartuigen hebben de eerste race vol-

bracht. Tengevolge van de vrij harde
noordelijke wind raakten enkele scheep-
jes in moeilijkheden en kapseisden. De be-

manningen kwamen er vanaf met een nat
pak. Winnaars werden de heren J. C. E.

van de'r Valk-Bouman (O.K. klasse), F.

Boeré (Flying Arrow) en J. Deutekom
(Tempo). Zij mochten een oranje wimpel
in de top voeren.

Aan de tweede ronde — waarvoor
's middags om twee uur het startsein

werd gegeven — namen tien vaartuigen
deel. In deze race moesten de winnaars
van de beginronde hun vaantjes afstaan

aan de heer K. Pot, die met zijn Simoun
op de eerste plaats eindigde. In de Flying
Arrow en (O.K.-klasse zeilden de heren

D. Muller en P. Levering naar een over-

winning.

Zondagmorgen en -middag werden de

wedstrijden voortgezet met de derde en

vierde wedstrijd. De derde wedstrijd,

waaraan negentien boten deelnamen, werd
gewonnen door de heren J. C. Leverink,

J. Deutekom, D. Muller en J. van der

Mije en in de slotrace, twintig scheepjes

kozen toen het ruime sop, gingen de he-

ren J. Meltzer, J. C. Leverink, D. Muller

en J. van der Mije als eersten over de

eindstreep.

Het puntentotaal wees de heren K. Pot,

J. van der Mije, D. Muller en J. C. Leve-

rink aan als de winnaars van de beschik-

baar gestelde wisselbekers. De poedelprijs

was voor Annemieke Pot.

ONGEVAL
OP RIJWIELPAD
De bestuurder van een bromfiets en een

wandelaar moesten zondagavond per zie-

kenwagen naar een Haarlems ziekenhuis

worden overgebracht. Zij hadden bij een

botsing op 't rijwielpad tussen Zandvoort

en Noordwijk een hersenschudding opge-

lopen.

De zender zal, als zendmachtiging mo-
gelijk afkomt, op FM worden ingescha-

keld. Het gebied waartoe de Omroep Ken-
nemerland zich richt strekt zich uit van
Heemskerk tot Bennebroek en Zandvoort

tot Hoofddorp, bewoond door globaal ge-

nomen 400.000 mensen.

Het bestuur van de stichting is als

volgt samengesteld: Mr. J. P. A. van
Ballegoijen de Jong (direkteur NZH), W.
J. van Luyken (journalist Haarlems Dag-
blad), R. Mulder (direkteur NPhO), J. H.

Bartman (journalist dagblad De Stem),

H, W. Radema (sekretaris Stichting Raad
voor Maatschappelijk Werk in Haarlem),

mr. C. P. Lohr (direkteur Stichting Stads-

schouwburg en Concertgebouw), J. B. M.
Steeman (Algemene Haarlemse Zieken-

omroep), J. J. Heijer (journalist De Tijd

— Nieuwe Haarlemse Courant), H.

Arends (penningmeester Sportraad voor

Noord-Holland), ir. W. van Someren,

(Kamer van Koophandel) en J. G. C. Cap-

teyn (Kamer van Koophandel).

DUINBRANDJE
SNEL BEDWONGEN
Zondagavond brak in de nabijheid van het

benzinestation aan de boulevard Barnaart

brand uit in de duinbegroeiing. De brand-

weer die binnen korte tijd ter plaatse was
slaagde er in de vlammen snel te bedwin-

gen. De schade aan de beplanting bleef

beperkt tot enkele vierkante meters.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

A\> % $L Pekiaa
HOGEWEG 54 — TELEFOON 5898

Alle gerechten
kunnen ook afgehaald worden!

Prima keuken - Matige prijzen
Vlotte bediening

VISCLUB 'DE VIJVER'
HENGELDE
IN VONDELLAANVIJVER
Zaterdagmorgen organiseerde de visclub

'De Vijver' de eerste viswedstrijd in het
onlangs geopende hengelseizoen. Om plm.
half zes in de morgen wierpen de deelne-

mende leden de vishaakjes in het water
van de vijver aan de Vondellaan, de tra-

ditionele plaats van samenkomst van de
visclub. 3Vi uur later was het moment
aangebroken de vangst te tellen en de
winnaar aan te wijzen.

De wisselbeker ging voor de derde ach-

tereenvolgende keer naar de heer R.

Gatsma. Geen van zijn konkurrenten wist

zijn vangst van 91 vijverbewoners te be-

naderen. De heer J. van Huffelen, die

tweede werd, sloeg 30 vissen aan de haak,

de heer J. Popkema bereikte met het ver-

schalken van 26 exemplaren de derde

plaats en de heer T. Hubers werd vierde

met 22 stuks.

ADVIES-PASPOORT
VOOR VAKANTIEGANGER
Op initiatief van de landelijke politie-ad-

viesbureaus ter voorkoming van misdrij-

ven is onder het motto: 'Vakantie - tref

voorzieningen' een eenvoudig paspoort
uitgegeven voorzien van een aantal raad-

gevingen en suggesties, die voor de ads.

vakantieganger van belang kunnen zijn.

Zoals het opgeven van het vakantiever-

blijf aan buren en verwanten, verzorging

van huisdieren en planten, afbestellen van
leveranciers, rijbewijs, autokaarten, reis-

apotheek en tal van andere zaken waar-
voor een geheugensteuntje nuttig is. In

het paspoort is ruimte voor vermelding

van personalia, bloedgroep, rhesusfaktor

en vakcinaties. De paspoorten zijn in

Zandvoort verkrijgbaar bij de bankkan-
toren, de afdeling burgerzaken aan de

Schoolstraat en het bureau van politie

aan de Hogeweg.

VOERTUIGEN
OP TECHNISCHE GEBREKEN
GEKONTROLEERD
Afgelopen zaterdag kontroleerde de Zand-
voortse verkeerspolitie van 10 tot 17 uur
op de boulevard Barnaart en de Zand-
voortselaan gemotoriseerde voertuigen op
eventuele gebreken. Er werden ongeveer
zeventig voertuigen — in hoofdzaak oude-
re auto's — aan een onderzoek onderwor-
pen. Twee van de gekontroleerde wagens
mochten niet verder rijden omdat zij een
gevaar voor de weg opleverden. Bij drie
auto's werden niet gasdichte uitlaatpijpen
gekonstateerd.
Onder het motto: 'Uw voertuig defekt?

Repareer direkt!', zal de politie van de
badplaats de technische steekproeven tij-

dens het komende zomerseizoen herhalen.

P. V. Pleines

De postduiven van 'Pleines' namen j.1.

zondag deel aan een wedvlucht vanaf
Tergnier. De duiven, die een afstand van
314 km. moesten vliegen, werden om 5.50

uur in de ochtend gelost. De eerste duif

arriveerde om 11.15 uur en de laatste

'prijsduif' om 11.55 uur. Hier volgen de

gedetailleerde uitslagen:

M. Koper: 1, 8, 9; K. Driehuizen: 2, 10,

17; J. Donker: 3, 4, 12, 16; B. Lukassen:

5, 13; P. Dannenburg: 6, 7, 15; Jb. Koper:

11, 18; C. Kerkman: 14 en H. Dorsman:
19.

Tennisclub „ZANDVOORT"
Promotie 2e klasse:

Zandvoort II—Leidse L.T.C. I 5—

3

Promotie J/e klasse:

Brederode IV—Zandvoort V 3—

5

Jeugd

:

Aemstelspelers I—Zandvoort I 4—

3

Zaterdag, gemengde kompetitie:

Zandvoort I—Bloemendaal I 4—
Heren-kompetitie :

Bloemendaal II—Zandvoort III 2—

2

ZandwM&k moet '& tnonstev Ue&fa**

Een garnaal of een fluitende kwal?

Vrienden, bij het "lezen van het bericht
dat een Amerikaanse oceanograaf het we-
reldberoemde monster van Loch Ness met
een duikboot gaat opzoeken, valt mij de
gedachte in dat Zandvoort ' misdeeld is.

Zeker, wij hebben een monster nodig om
het enigszins kwijnende bestaan van onze
betonnen badplaats weer wat nieuw leven
in te blazen.

Die Amerikaanse mijnheer, Dan Taylor
geheten, heeft een eenmans-duikboot ge-
konstrueerd, waarmee hij jacht gaat ma-
ken op de toeristische trekpleister van het
Schotse graafschap Inverness, waarin het
mysterieuze meer ligt. Want dat is juist

waar het om gaat. Het monster van Loch
Ness is zonder meer een enorme attrak-
tie in die Schotse streken. Het stelt dol-

fijnen in een aquarium verreweg in de
schaduw en een circuit kan er helemaal
niet tegenop, dat begrijpt u wel. De men-
sen willen eenvoudig griezelen door iets

onbekends, iets geheimzinnigs. En ze vra-
gen zich daarbij niet af of het al dan niet
bestaat, ze zeggen gewoon dat het mon-
ster er is en zelfs zo nu en dan — helaas
niet in ónze tijd — een mensenboutje niet
versmaadt. Ik bedoel met dit 'helaas'

uiteraard niet dat ik het jammer zou vin-

den dat er tegenwoordig geen toeristen
meer worden opgegeten door het monster,
maar alleen om aar te tonen dat in onze
dagen een dergelijke euveldaad onherroe-
pelijk tot gevolg zou hebben dat het
kwaadaardige dier opgespoord, aangehou-
den en voorgeleid zou worden. Zo ver zijn

we wel met de techniek. Maar goed, voor-

lopig is het dus een legendarisch beest,

waarmee de inwoners van het Schotse In-

verness best in hun schik zijn. Er worden
daarom, ook regelmatig tochten naar de
oevers van het meer georganiseerd. Ze
zijn daar in het Schotse dan ook niet be-

paald ingenomen met de plannen van de
heer Dan Taylor. Zou hij namelijk suk-
ses hebben, hetzij door ontdekking en li-

kwidering van het monster, hetzij door te

bewijzen dat er helemaal van geen mon-
ster sprake is, dan is het met de legende-
vorming rond Loch Ness gedaan en dan
valt dit brok rekreatie van het plaatsje
plotseling weg. U kunt zich voorstellen
wat dit betekent. Voor bronnen van in-

komsten zijn de inwoners van toeristen-

centra altijd wel wat gevoelig.

En nu kom ik tot mijn suggestie. We-
tend, dat de mensen om zich te vermaken,
graag naar het buitengewone, het sensa-
tionele grijpen en er zelfs niet tegenop
zien bijzonder griezelige dingen te beleven
en te bekijken, zou ik een lans willen bre-

ken voor het kreëren van een plaatselijk,

als het kan: een regionaal monster. Heus,
ze lopen daar wel warm voor. De mensen
zijn nu eenmaal zo. Gaan ze niet graag
naar stieregevechten, bokswedstrijden,
races op het circuit, enz.? Allemaal een
beetje voor de sensatie hoor! En dan is

het niet nodig dat er doden bij vallen, lie-

ver niet zelfs!, maar met een beetje moei-
te en verbeeldingskracht moeten we hier

toch een behoorlijk monster kunnen op-
brengen, waar de badplaats eer mee in

kan leggen. Maar hoe en wat? Een ver-

schrikkelijke sneeuwman is in het top-
zomerseizoen natuurlijk niet rendabel.
Maar wat dacht u bijvoorbeeld van een
reusachtige inktvis, die de zee voor het
stille strand tussen Zandvoort en Lange-
velderslag bewoont en zich zo nu en dan
laat zien. (Op afstand graag).

Kijk, hij mag nooit oftenimmer aan het
strand van de strandpachters komen,
want dan hebben stoeleman en zijn kolle-
ga's schade, doordat de mensen daar
niet meer in zee durven. Nee, we moeten
meteen in het begin bepalen en publiceren
dat de inktvis van Zandvoort zich alleen
maar voor het stille strand vertoond. Dit
is te regelen.
Ik had ook gedacht aan een gigantische

mamoeth, eventueel met kameelbulten, die
zich ophoudt in het waterleidingduin.
Maar daar heeft Zandvoort zelf niets aan.
En een landdier houdt zich niet zo ge-
makkelijk verborgen.
Een onderwaterdier is prettiger voor 't

mysterieuze, omdat die zich altijd schuil
kan houden als de mensen serieus naar
hem gaan zoeken. Er zijn natuurlijk aller-

lei variaties mogelijk op dit thema: Wat
dacht u bijvoorbeeld van een uit zijn

krachten gegroeide garnaal van afzichte-
lijke afmetingen? Een monster-garnaal,
die soms passagiersschepen belaagt en
masten krakend naar beneden doet ko-
men. Een fluitende kwal van meer dan
normale grootte is ook leuk. Die hebben
we indertijd eens gezien in de film 'Voya-
ge tot the bottom of the sea'. Dat ding
dreigde een hele atoomduikboot fijn te

malen tussen zijn slijmerige draden en
glibberige uitsteeksels.

Kortom, laat uw gedachten er ook eens
over gaan. Als straks het circuit is opge-
heven, moet er toch iets anders komen
hier. Het zou dus geen kwaad kunnen als

de studiehoofden van de plaatselijk Ver-
eniging voor Vreemdelingenverkeer zich
er nu al eeris mee bezig gingen houden.

Zoals ik al zei: het gaat tenslotte om
de inkomsten. En met wat gezonde fanta-
sie is er heel wat te bereiken, dacht ik.

BARTJE

HEREN DRESS-SHIRT

van „Terlenka" - 65%
polyester - 35% katoen.

Perfecte afwerking in

diverse tinten

BADSTOF SOKKEN

Bijzonder mooie „Draion"

badstof in gemêleerde

tinten

3J5

MODERNE HEREN-
PULLOVER

van 100% Acrylic wat zo

heerlijk licht draagt en zo

gemakkelijk te wassen Is.

De contrastranden geven
deze pullover extra char-

me. Keuze uit vele kleuren

14.90

„TERLENKA" HEREN-

WEEKENDER

65% polyester, 35% ka-

toen. Sterk kreukherstel-

lend en ploolhoudend.
Diverse modetinten

15.90

HAARLEM:
Grote Houtstraat 83-87,

Ged. Oude Gracht 86
Tel. 31.90.46

Rijksstraatweg S33
Tel. 26.38.15

HEEMSTEDE:
Raadhuisstraat 52

Tel. 28.26.35

IJMUIDEN:
Kennemerlaan 41

Tel. 10204

ZANDVOORT:
Grote Krocht 30-32

Tel. 2666



FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, nog geheel onverwachts,
onze lieve man, vader, behuwd- en
grootvader, broer, zwager en oom

de heer

Adrianus van der Wolde
in de leeftijd van 71 jaar.

Zandvoort:
C. W. van der Wolde-Wiggelo
G. C. Beekhuizen-van der Wolde
G. Beekhuizen

Eindhoven:
M. C, Fondse-van der Wolde
J. Fondse
en kleinkinderen.

Zandvoort, 7 juni 1969
M. v. St. Aldegondestraat 1

De iteraardebcstalling heeft plaats
gehad heden 10 juni op de Alge-
mene Begraafplaats te Zandvoort.

Kamerbreed-
tapijt

meubelstottering

'f inferieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

Geheel onverwacht nam de Heer tot

Zich mijn innig geliefde Vrouw, on
ze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en
Overgrootmoeder

Jantje van Schuppen-Schaap
op de leeftijd van 76 jaar.

Zandvoort:
H. van Schuppen

Am sterdam

:

J. Bouthoorn-van Schuppen

Badhoevedorp:
A. Pool-van Schuppen
3. H. Pool
Klein- en achterkleinkinderen

Zandvoort, 8 juni 1969
Gasthuishofje 12

De overledene ligt opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11, Bezoek
maandag van 7—8 uur en dinsdag'
3

—

i uur en van 7—8 uur n.m.

De teraardebestelling zal plaats
hebben woensdag 11 juni te 1 uur
n m. op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

Geheel onverwacht werd van ons
weggenomen mijn lieve onvergete-
lijke Vrouw en onze lieve Moeder

Wilhelmina Scheeres-Kloos

op de leeftijd van 56 jaar.

Zandvoort: P. Scheeres

Bürgerstock (Zw.)

:

P. H. Scheeres

Zandvoort: B. Scheeres

Zandvoort, 8 juni 1969
Cort van der Lindenstraat 24

De overledene ligt opgebaard in de
rouwkamer van het Ziekenhuis St.

Joannes de Deo, Maerten v. Heems-
kerkstraat te Haarlem. Bezoek al-

daar dinsdag a.s. van 3—4 uur en
van 7—8 uur n.m.

Thuis liever geen bezoek

De crematie zal plaats hebben
donderdag 12 juni in het Cremato-
rium te Velsen, na aankomst van
trein 11.50 uur, Halte Westerveld.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

30-13, 3044, 3045 Politie

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
2262 Inforviatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
4841 Gemeente-secretarie
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven „Bvnko", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeqk",
Dr. Smitstraat 5

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Beitsma
4519 Diamond, Shop, fa. Barber & Zn,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN f

TER WOLBEEK BELLEN!
(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht.
4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-

trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53.

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortst
Courant, Achtr.rwPsr 1

kaartjes

Gertenbachs
Drukkerij
Achterweg 1

NUTSSP2LRRBANK
vi-aagt voor het schoonhouden van haar kantoor

nette werkster
werktijden n.o.e.t.k. Hoog loon, goede sociale voor-

zieningen.

Aanmelden tijdens kantooruren: Grote Krocht 38.

Meisje gevraagd
16—17 jaar, voor OPPAS voor twee kinderen
van 7 en 1% jaar.

Van Zwol, Zeestraat 64, telefoon 2483.

K
Flinke zelfst. JUFFROUW
gevr. v.d. huish., intern,

werkster aanwezig. Mevr.
Schiff, Kostverl.straat 94,

telefoon 2607.

Tijdel. HULP gevr. van
8-12 of 9-5 uur. Mevr.
Schiff, Kostverl.straat 94,

telefoon 2607.

WONINGRUIL:
aangeb.: gr. huisk., grote
woonk., 2 slp.kam. in cen-
trum; gevr.: HUIS met 3
slp.kam. Br. ond. nr. 4503
bur. Zandv. Courant.

Wegens vertrek TE KOOP
AANGEBODEN:
bankstel ƒ 200,-, dressoir

ƒ 45,-, boekenrek ƒ 15,-,

eetk. tafel ƒ25,-, 5 één
pers. bedden m. matras
ƒ 35,- per st., één 2-pers.

bed met matras ƒ45,-, 3

nachtkastjes a ƒ 5,-, vloer-

kleed ƒ20,-, 6 oud-Holl.
stoelen ƒ 125,-, strijkplank

ƒ 10,-, radio ƒ 10,-, wasma-
chine ƒ25,-. Dinsdagavond
van 20-22 uur. Trompstr.
13/4, telefoon 4450.

A. VAN DUIJN
Hek- en rasterwerk
BALKON HEKKEN,

RIETMATTEN
Tollensstr. 39, Zandvoort

Tel. 02507-2668

MEISJE tot 20 jr. gevr.
in klein gezellig restau-
rant. Telefoon 2908.

Met maar ƒ 15,- per week
veilig naar een eigen kapi-
taal van

f 52.075,-

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.
Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven
te delen in voorspoed en
tegenspoed.
Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij
geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe te

komen.

Vraagt U eens onze

uitgebreide kleuren

reportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-

tingen. Het Duits-Neder-
landse Bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post
fach 1466?, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

Bel voor nadere, vrijblij-

vende ml. (02507) 3764.

HUIS, FLAT of ETAGE
te huur gevr. per 1 juli

tot ƒ 600,-. Koningstr. 81,

telefoon 2213.

Te koop: HUIS. (Prinsen-
hofstraat 6). Inl.: Kruis-
straat 10.

Tc koop aangeb.: nest jon-
ge KONINGSPOEDEL-
TJES. Kanaahveg 13, teie-

foon 4909.

Net KAMERMEISJE ge-
vraagd v.d. ochtenduren.
Nieberg, Boulevard Paulus
Loot 79a. Tel. 4121.

WEGGELOPEN:
vrijdagmiddag, behandeld
katertje, 1 jr., beige, roep-
naam: 'Thijsje'. Mw. Kiers
Bentveldweg 4, Bentveld-
Aerdpnh. Tel. 023-241458.

Te koop: branding ZEIL-
BOOT 'Zef', met draai-
zwaard, zelflozer. Lengte:
3.67 mtr., 1 jr. oud, met
strandkar, ƒ 1500,-. Kost-
verlorenstraat 83.

Te huur gevr. van 13 t/m
27 juli: HUIS voor plm. f.

pers. Tel. (020) 180650.

Dat kunt ook U
zeggen na een

advertentie in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg 1

Uw advertentie immers
bereikt alle groepen

van
Zandvoorts bevolking!

HEFFEN

GLAS
BIJ DE OPENING
VAN HEIDERDE
FILIAALVAN DE

60EDK00PSTE
DRANKENHANDEL
IN HAARLEM
EN OMGEVINC

VOOR CENTRUM EN OOST

Ha AMSTERDAMSTRAAT
NAAST DE NIEUWE JUEIflBO^^^
WOENSDAGMORGEN 11 JUNI OM 10UUR

QUEDDV FERNANDEZ
dncnrii nu 3 flessen — 8?

CITROEN
KERNEIS

VRUMOED
VRUCHTEN
BRANDEWIJNi~*fr:
JONGEJENEVER LITER

JENEVER "££%&»

VRIJMOED UTER.VIEUX

VIEUX"7^^^ LITER VAN-9^

SANDEMAN PORT

SANDEMAN SHERRY

525

7 95

7
95

Bï
5

6.
50

650

ALLE GROTE MERKEN SCHOTSEWHISKY
EN ECHTE FRANSE COGNAC

5 7 GLQ.GGEDKOPERm
VENATA ITAL.VERMOUTH 295
VINATA ITAL.VERMOUTH van 4.95voop 395
LIKEURWIJN ap/?ic.-co(?dial a flessen 495

JUSdORANGE fles oe liter 79
DRUIVENSAP fles o.6Uter 100
APPELSAP 2. F1ESS6N o.s uteR 89
UPDRANKliterfl49 COLA utehfu=s 49
TON IC LITERFLES- 49 SINAASuTERFLBS 59
cfaetH, Afafcecjelct (rij qe<foëUUe&iol4vi, wij*

DRANKEN SERVICE
4J**

HAARLEMNOORD
CENTRUM
ZANDVOORT

NAAST SOPEftCO-OP
AMSTERDAMSTR.

NAAST JUMBO MARKT
£iRQT&
KROCHT

NAAST
AUSEf2-THEyN

30IST!
WATZEZB3QEN

ISWAAE:
'è$chee/tvéél

teveel!
OP WOE=NSOAÖ^o
DONDEJ2DAGI BO

VA!
: :<» 3

OAC.HERMANS
t1en12junr.

Neew nu z<M
LITERFLES
HAND2ACHT

AFWASMIDDEI

t0chtWQ0kè
é

En wat vTvodtU van.
DEOEIGINEUc

ISOLLEM

FRUITTRIA

o?2dr) prsichbdcos
„VICTOBA"

KERSEN BONBOMS

ifêftimi 1£9
daarkantodi niemand -tegenop.

FAWULIÊB^L
be=kend rw n ry*

*/44%r

OökrzD'KivoltrePfer!!

eBOTERJEBSEN LIMONADE

GAZEUSE
fwi nfHCO
Hum, im^^

-tgasiterTnals koek!t

n3UBSELg*!C

BRusseise
KERMIS

450^
Oh Ywé^vegefev]...
ELK B**Ue PÏ3DFI

MARBAEIN5
hee?bü
woensdag evi

éoróecósQ

laat ze,wasr streofen!

De echte

PARMESAAUSE
MAS
StJg'el

f«0
DUB8ElBLH4<3EZ3Nce

. KITEKAT

Da/twesgaaterdfepfri!
Noem vnaar mea z^n.

MALVEMETe^.

WONDPLEISTER

IVEBaEUJKMETWAT
tbjdebswdst/

MUBRKK
aftUÉMANS
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et. p.mm.-hoogte

abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;

per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

losse exemplaren 20 cent.

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 2135,

ZANDY0DRT5E COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ,

nwit konstateert

gebrek aan akkomodatie

aan onze noordzeekust

De logiesakkommodatie van appar-

tementen, flats en motels langs de

Nederlandse kust dient te worden
uitgebreid als gevolg van de toene-

mende voorkeur van de vakantie-

ganger voor deze logiesvorm, het

tekort aan logieskapaciteit (zowel

kwantitatief als kwalitatief) in het

hoogseizoen, de mogelijkheden om
het vakantieseizoen te verlengen en

de toenemende schaarste aan bouw-
grond.

Dit zijn enkele uitkomsten van een onder-

zoek, dat de research-afdeling van het

Nederlands wetenschappelijk instituut

voor toerisme (NWIT) in Breda in juli

van het vorig jaar heeft verricht in op-

dracht van de afd. toerisme van het mi-

nisterie van ekonomische zaken. Bij het

onderzoek is de nadruk gelegd zowel op
vraag en aanbod van bestaande apparte-

menten aan de Nederlandse kust als op
de uitbreidingsmogelijkheden van deze

vormen van logies-akkommodatie. Aanlei-
ding tot het onderzoek de onvoldoende in-

formatie over de Nederlandse kust en de
toenemende konkurrentie van de Belgi-

sche noordzeekust en zuidelijke landen in
Europa.

Gebleken is, «at in 95 procent van de
vakantiegezinnen, die in het hoogseizoen
een appartement huren aan de Nederland-
se kust, kinderen aanwezig zijn. Ruim 90
procent van al deze kinderen is jonger
dan 20 jaar. Daarbij is de leeftijdsklasse

van 5 tot 15 jaar in alle kustgebieden —
met uitzondering van de Waddeneilanden
— het sterkst bezet. Ongeveer drie kwart
van alle vakantiegezinnen bestaat uit

vier tot zes personen.

De totale gemiddelde verblijfsduur aan
de Nederlandse kust ligt, zo wees het on-

derzoek uit, voor alle huurders iets boven
de drie weken. Verder bleek, dat een
groot aantal vakantiegangers, huurders

van appartementen, hun bezoek aan de-

zelfde badplaats meer jaren achtereen

herhaalt, waarbij dan ook nog vaak van
hetzelfde appartement gebruik wordt ge-

maakt.

De resultaten wezen' voorts uit, dat er

wel degelijk een verschil blijkt te be-

staan tussen de aanwezige en de gewenste
voorzieningen , in de beschikbare logies-

akkommodatie. In het kustgebied Hoek
van Holland—Den Helder is het totaal

aantal voorzieningen veel groter dan bij-

voorbeeld de kuststreek Cadzand—Hoek
van Holland en de Waddeneilanden. De
interne voorzieningen blijken veelal be-

hoefte te hebben aan ondermeer een

TWEE DUINBRANDJES
IN ZANDVOORT-NOORD
Gistermiddag moest de brandweer twee
maal uitrukken voor de bestrijding van
een duinbrand. Omstreeks twaalf uur
raakte de beplanting van de talud van
het Vijverpark in brand. Door het snelle
ingrijpen van de bezoekers van het park
kon worden voorkomen dat de brand een
grote omvang aannam. Slechts enkele
vierkante meters 'begroeiing werden een
prooi van de vlammen. Toen de brand-
weer arriveerde was het vuur gedoofd.
Om half vijf in de middag bond de

brandweer de strijd aan met de vlammen,
die gretig voedsel vonden in de doorn-
struiken langs het emplacement van de
N.S. Nadat de brandweer het vuur had
gelokaliseerd, werden de vlammen met
behulp van een waterstraal geblust. Circa
30 m2 beplanting gingen door het vuur
verloren.

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

koelkast (31 procent van de ondervraag-

den), radio (27) en douche en toilet (21).

Wat betreft de externe voorzieningen

worden vaak genoemd het ontbreken van
een speeltuin, een kinderkrèche en sport-

akkommodatie en meer amusement.
Het onderzoek stelde vast, dat de ge-

vraagde huurprijs voor de appartemen-
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ten in een aantal gevallen niet in over-

eenstemming is met de geboden voorzie-

ningen. In de kuststreek Cadzand—Hoek
van Holland is het aanbod van apparte-

menten relatief het meest verouderd. Bij

ca. 20 procent van de appartementen, die

in 1968 werden verhuurd, lag het eerste

verhuurjaar voor 1945.

Het onderzoek heeft zich ook uitge-

strekt over de ca. 20 appartementen-ho-

tels, die langs de Nederlandse kust voor-

namelijk zijn gekoncentreerd op Walche-

ren, in Noordwijk en op Texel. Bij de

vestigingsmotieven van de motels spelen

de lagere exploitatiekosten in verhouding

tot het hotelbedrijf en het gemis aan er-

varing met het hotelvak bij de exploitan-

ten een belangrijke rol. Voor een renda-

bele exploitatie, aldus . de resultaten uit

het onderzoek, is het noodzakelijk, dat de

appartementen een flink aantal weken

buiten het hoogseizoen worden verhuurd.

Bij de exploitanten bestaat over het alge-

meen weinig animo om het aanbod van

appartementen op korte termijn verder

uit te breiden.

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat in

verhouding met de Belgische kust het

aantal flats aan de Nederlandse kust, dat

is ingesteld op de verhuur van apparte-

menten aan vakantiegangers, uiterst be-

perkt is. Alleen in Zandvoort komen twee

appartementenflats voor. Uitbreiding met

enige projekten van grotere omvang in de

kuststrook Hoek—Noordzeekanaal is ech-

ter op korte termijn te verwachten, aldus

het onderzoek.

weinig tijd

over

om bevolkingsdruk af te remmen

VER5TEEGE
HHLTE5TR. 18 • TEL .«39 - ZHNDV0QRT

'De dreiging van een tomeloze be-

volkingsdruk heeft veel van de drei-

ging van een atoomoorlog. Beide

bedreigingen worden onderschat,

beide worden verkeerd begrepen.

En beide kunnen — en zullen —
katastrofale gevolgen hebben, als er

niet snel en met verstand wordt in-

gegrepen'.

Dit heeft Robert S. McNamara, de huidi-

ge president van de Wereldbank gezegd
in een lezing voor de studenten van Notre
Dame, Amerika's toonaangevende katho-

lieke universiteit. Het is duidelijk, aldus

de vroegere minister van defensie van de

V.S., dat het toenemen van de bevolking

in minder ontwikkelde gemeenschappen
tot ekonomische spanningen leidt en tot

politieke woelingen. Uiteindelijk zullen de

politieke moeilijkheden leiden tot interna-

tionale konflikten'.

Naar de mening van McNamara is het

probleem van een dreigende overbevolking
in hoge mate dringend, maar is het nog
niet geheel te laat om in te grijpen. 'Hon-
gersnood op grote schaal is niet onvermij-

delijk. Ik ben er van overtuigd dat er nog
tijd is om de siuatie te wijzigen. Maar we
moeten die tijd dan ook wel gebruiken.

Er \s tijd — maar nog maar héél weinig.'

De president van de Wereldbank wees
in zijn rede op de grote mogelijkheden
die in technische ontwikkeling besloten

liggen. 'De landbouwtechnologie heeft nu
al een omwenteling teweeg gebracht, ge-

baseerd op nieuwe hybride graansoorten,
op kunstmest en op het gebruik van na-

tuurlijke hulpmiddelen. De oogst in Zuid-

oost-Azië is er al door verdubbeld. Deze
nieuwe zaad-soorten, die in 1965 nog be-

perkt waren tot 100 are, worden nu al op
tien miljoen are toegepast. 'Ik ben er van
overtuigd dat toepassing van nieuwe tech-

nieken de landbouwproduktie zó kan doen
toenemen, dat we er twintig jaar mee win-

nen, twintig jaren waarin we het grote

probleem, de bevolkingsexplosie, tot han-
teerbare proporties hebben terug te bren-

gen'.

McNamara wees er vervolgens op, dat
de beste manier waarop de industrielan-

den een bijdrage kunnen leveren voor het
welzijn in. de wereld, ligt in het opvoeren
van net speurwerk op het gebied van de
geboorte-beperking. 'De gelden voor dit

soort onderzoek zijn echter steeds meer
beperkt en het resultaat is dat we nu pas
aan het begin staan van de kennis op dit

terrein, en daardoor aan het begin van
onze mogelijkheid om de ontwikkelings-
landen op enigszins ruime schaal te hel-

pen met hun geboortebeperking'.

De Wereldbank-president legde er de

nadruk op dat de speurwerk-uitgaven op

het: gebied van geboortebeperking over de

hele wereld gemeten, nu ongeveer 50 mil-

joen dollar per jaar bedragen, tenminste

driemaal zo hoog zou moeten zijn. 'Hoe

krenterig we in de Verenigde Staten zijn

op dit gebied, blijkt wel uit het feit dat

slechts één procent van het totale budget
van het Nationale Gezondheids Instituut

(dat een miljard dollar bedraagt) .wordt

besteed aan het tegengaan van de vrucht-
baarheid en tientallen procenten aan het

tegengaan van de dood'.
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N.PH.O.
GEEFT UITVOERING
IN HERVORMDE KERK
Op donderdag 3 juli a.s. geeft het Noord-
hollands Philharmonisch Orkest onder
leiding van Henri Arends het traditionele

zomerconcert in de Hervormde Kerk aan
het Kerkplein. Het programma vermeldt
het koncert voor harp en orkest in bes.

gr. t. van G. F. Handel en dansen voor
harp en strijkorkest van Claude Debussy,
waarin de harpiste Sylvia Veelo als har-
piste zal optreden.
Het orkest speelt voorts de symphonie

No. 40 in g.kl.t. van Mozart on de suite

in oude stijl 'Le rol s'amuse' van Leo
Delibes.
De uitvoering staat onder auspiciën van

'Touring Zandvoort' en de 'Stichting Cul-

turele kring 't Helm'.

BURGERLIJKE STAND
6 juni 1969 — 12 juni 1969

Geboren: Joyce, d.v. G. Ramkema en
P. van Norde; André, z.v. J. Luijkx en J.

M. Willemse.
Overleden: Adrianus van der Wolde,

oud 71 jaar, gehuwd met C. W. Wiggelo;
Jantje Schaap, oud 76 jaar, gehuwd met
H. van Schuppen.

Ondertrouwd: Johan Jacobus Kottman
en Clasina Johanna Maria van Bommel;
Johannes Robert Zwartbol en Maren An-
negien Kost.
Gehuwd: Theo van Koningsbruggen en

Johanna Hendrika Smits.
Geboren buiten de gemeente: Kimber-

ley Wawn, d.v. J. K. van Oosterom en J.

R. Huibers; Najette, d.v. H. b. P. Boulares
en A. C. Reichmann.

EERSTE
ZOMERBRIDGEDRIVE 1969
ZBC
De eerste van de traditioneel geworden
serie zomerbridgedrives, georganiseerd
door de Zandvoortse Bridgeclub, vindt
plaats op woensdag 18 juni in het vereni-

gingsgebouw 'De Krocht'. De leiding- van
de wedstrijd is in handen van de heer H.
de Vries.

vakantiereizen

binnen en buiten de grenzen

vragen goede voorbereiding

Nog even en miljoenen zullen hun
jaarlijkse vakantie beginnen. Over
het nut van vakantie behoeft nie-

mand meer te twisten. Het zich vol-

ledig losmaken van de dagelijkse

beslommeringen geeft nieuwe ener-

gie. Voorwaarde daarbij is wel dat

men zijn vakantie zo goed mogelijk

voorbereid om niet voor onaange-

name verrassingen te worden ge-

plaatst die de vakantiegenoegens vol-

komen kunnen bederven. Dit geldt

in het bijzonder voor vakantiegan-

gers die gebruik maken van eigen

middelen van vervoer. Zij dienen

de voorbereiding van hun reis door

binnen- of buitenland zelf ter hand
te nemen en kunnen niet terugval-

len op reisbureau's e.d. Voor hen
volgen hier een aantal praktische

wenken en tips.

Wanneer men met de auto op vakantie
gaat, moet men goed weten wat bestuur-
der en auto kunnen verdragen.
Een verhouding van twee uur rijden —

een kwartier rust is aan te bevelen. Ook
de kapaciteit van een auto is beperkt.
Een gewone vierpersoons auto kan, naast
vier volwassenen, 25 tot 50 kilo bagage
meenemen. De grotere wagens halen zo'n
75 kilo. Een gezin van twee volwassenen
en twee kinderen kan zo'n 50 kilo bagage
méér meenemen. Een imperiaal op het dak
van de auto vergroot wel de ruimte om
bagage op te stapelen maar niet de totale
vervoerskapaciteit van de wagen. De im-
periaal, of beter gezegd, het dak van de
wagen, verdraagt geen zware gewichten.
Een te zware belading maakt uw ver-

voermiddel bovendien uiterst gevoelig
voor zijwinden, terwijl het bochtenwerk
een hoogst riskante bezigheid wordt.
Voor alle Europese landen heeft de Ne-

derlandse automobilist een groene kaart
nodig. Zo'n groene kaart is te krijgen bij

de verzekeringsmaatschappij, waarbij men
voor wettelijke aansprakelijkheid is ver-
zekerd.
Niemand kan van tevoren voorspellen,

dat zijn of haar vakantie volstrekt vlek-
keloos zal verlopen. Vooral in het buiten-
land kan pech hoogst vervelende gevolgen
hebben. Leden van de ANWB kunnen
daartoe een goede maatregel nemen door
een internationale reis- en kredietbrief
aan te vragen. Zonder meer een onont-
beerlijk dokument wanneer men met de
auto naar het buitenland gaat. De cou-
pons van deze brief geven recht op (gra-
tis) repatriëring van de auto (bij zeer
zware pech), juridisch advies en rechts-
bijstand en helpen bovendien bij het be-
talen van onvoorziene kosten, die ont-
staan door een ongeval, ziekte of pech
met de auto. Vorig jaar hebben bijna 350
duizend vakantiegangers zo'n internatio-
nale reis- en kredietbrief aangevraagd.
De ANWB leverde in twaalf en een half
duizend gevallen krediet voor reparatie-
of dokterskosten, zorgde in ruim tweedui-
zend gevallen voor repatriëring en gaf in
bijna 3700 gevallen een vergoeding voor
monteurs of slepershulp. Zo'n brief kan
dus aardig van pas komen.
Wanneer lange ritten op het program-

ma staan, is het aan te bevelen de auto
van tevoren te laten nakijken. Dat kan
bij de eigen garage, het kan ook (voor
veertig gulden) bij de ANWB. Zo'n keu-
ring moet wel op tijd gebeuren om de
garagehouder gelegenheid te geven even-
tueel gevonden mankementen van tevoren
te (laten) repareren. De garage (of de
ANWB) kan ook helpen aan een dealer-
boekje met adressen in het land, waar
men naar toe gaat of doorheen reist. Bij

de ANWB kan men tevens een boekje
krijgen 'Pech onderweg in Europa' met
belangrijke tips, vertalingen en adressen.

(Vervolg op pagina 2)
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GESLAAGD
VOOR EXAMEN
Aan het vroedvrouweninstituut aan de

Camperstraat te Amsterdam is voor het

diploma vroedvrouw geslaagd onze plaats-

genote Marja Bohoslawec.

WATERGETIJDEN

OVERLEDEN
TENGEVOLGE VAN
HARTVERLAMMING
Tengevolge van een hartverlamming over-
leed dinsdagmiddag op het rijwielpad
naar Noordwijk een 60-jarige inwoner van
Amsterdam. Per ambulancewagen werd
zijn stoffelijk overschot overgebracht
naar de aula op de Algemene Begraaf-
plaats aan de Noorderduinweg.

KNMV
KAMPIOENSRACES
Op zondag 15 juni a.s. organiseert de
KNMV op 't circuit nationale kampioens-
races voor solo- en zijspanklasse.
222 coureurs hebben zich voor de wedstrij-
den laten inschrijven.

HW LW HW LW
juni
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vakantie

vraagt

goede voorbereiding

Over het rijden in de bei gen zijn volle-

dige ïnstruküeboeken verschenen. Velen
kijken er letterlijk en figuurlijk tegen op.

Wat de auto betreft hebben drie mecha-
nismen bij het rijden in de bei gen vaak
zwaar te lijden: de remmen, de koppeling
en de temperatuurregeling. Remvoenn-
gen, koppelinghplaten en radiator dienen
in prima staat te verkeren. Bij het bestij-

gen van bergen behoeft men niet bang te

zijn voor wat motoi geruis. Een motor,
die op toeren is, levert de beste presta-
ties en wordt het best gekoeld. Veel
auto's sneuvelen in de bei gen doordat
men probeert hellingen in een te hoge
versnelling te nemen. Een vuistregel is,

dat teruggeschakeld moet worden vóór
men bemerkt, dat een brokje extra gas
de snelheid van de wagen niet meer doet
toenemen. Eij de afdaling geldt, dat men
afdaalt in dezelfde versnelling als die,

waarmee de berg is beklommen. Beter is

nog: zou moeten beklimmen. Op sommige
stukken van de afdaling kan de helling

steiler zijn dan bij de beklimming. Tijdig
terugschakelen is een eerste vereiste om
gebruik te maken van de remkracht van
de ingeschakelde motor. Vaak is dat ech-

ter met voldoende. Trap niet voortdurend
op de rem wanneer de snelheid toeneemt.
Af en toe flink krachtig remmen is beter
dan voortdurend een klein beetje. Dit om
oververhitting van de remvoeringen te

voorkomen. Denk erom: bij oververhitting
werken uw remmen helemaal niet meer.
Bij bergritten is een extra blikje met
benzine onmisbaar. In de bergen zal men
vrijwel nergens een benzinestation vin-

den.

Heel wat Nederlanders nemen voor hun
vakantie een eigen huis mee: kampeer-
tent of caravan.
Voor officiële kampeerplaatsen in Ne-

derland heeft iedereen, die ouder is dan
zestien jaar, een kampeerkaart nodig
Veel buitenlandse kampings komt men
alleen binnen met een internationaal
kampeerkarnet in de hand. Voordeel van
zo'n karnet is, dat men automatisch voor
een fors bedrag tegen wettelijke aanspra-
kelijkheid is verzekerd. Kamperen is bij-

zonder aantrekkelijk, maar vereist een
gedegen voorbereiding. Het aantal begin-
nelingen, dat vrolijk een tent koopt en
deze — tot grote hilariteit van alle aan-

Hoge
spaarrente
tot zelfs

6ï7ovooru

<i^^~ff
de heer C. H. M. Mackaay.

Commerciële Voorlichting,
Centraal Kantoor voor Amsterdam.

Dat is helemaal de NMB.
Meer rente, meer spaar-
vormen (kies uit 6 moge-
lijkheden en bovendien
ook nog 6y2% spaar-
brieven). En daarbij een
service waar de NMB ook
beslist niet zuinig mee is.

Daarom is voor iedereen
sparen zo aantrekkelijk
bij de NMB.

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

de bank waar ook
ü zich thuis voelt

Zandvoort: Passage 33.

wezigen -— pas voor de eerste maal op-
zet wanneer men op de kamping is aan-
gekomen, groeit nog steeds. Zet hem
eerst in eigen tuin op of op een vrij stuk-
je terrein. Die eerste malen mislukt het
aardig, daarna krijgt men het goed onder
de .knie.

Vooral kinderen zijn dol op een kam-
peervakantie. Al blijven ze dan natuurlijk
nog aandacht vragen. Kinderen moeten
tevoren wennen aan het slapen in slaap-
zak of reiswieg. Gezinnen met kleine kin-
deren doen er het beste aan wat grotere
kampings met goede sanitaire voorzie-
ningen (vooral stromend water) te kie-
zen.

De ervaren kampeerder weet natuur-
lijk, dat slecht weer onverwacht kan op-
steken. Laat een tent nooit open achter.
Stevige kleding en het nodige gereed-
schap om kalamiteiten op te vangen lig-

gen natuurlijk 's nachts binnen handbe-
reik.

Een aardig kompromis tussen tent en
karavan is de vouwwagen. Een tent op
wieltjes, die men achter de auto mee kan
nemen (met vaak ook nog een flinke hoe-
veelheid bagage er in). De voordelen van
de vouwwagen zijn het lage gewicht
(nooit meer dan driehonderd kilo) en het
grote aantal slaapplaatsen (tot acht uit

te breiden). Zo'n vouwwagen staat ook
heel wat sneller overeind dan de gewone
tent. Men heeft voor zo'n ding wel een
auto(otje) nodig, precies als bij een kara-
van. Het voordeel van de vouwwagen bij

het rijden is behalve het lage gewicht
ook het vrijblijven van het uitzicht naar
achteren.
En voor vouwwagens én voor karavans

geldt een aantal belangrijke verkeers-
voorschriften. Dat begint al bij de doku-
menten. Voor vele landen is een karnet
nodig (inlichtingen bij de ANWB, Wasse-
naarseweg, Den Haag). In elk geval moet
ook de aanhanger worden verzekerd. Op
de groene kaart moet de kode AF voor-
komen. Aanhangers tot 750 kilo moeten
ook vergezeld gaan van een bewijs, dat
da wagen in Nederland is gekocht.
Voor auto's met aanhangers (hoe klem
ook) gelden in alle landen voorschriften
met betrekking tot de maximum snelheid.

In Nederland en West-Duitsland is dat

bijvoorbeeld tachtig- kilometer per uur, in
Hongarije 40 km., in Denemarken 60 km.
Wie met karavan of vouwwagen op

stap gaat, moet zich tevoren goed ver-

trouwd maken met de rijkombinatie.
Oefen vooral ook op het vaart verminde-
ren, het nemen van bochten en het parke-
ren. De eerste 2 manoeuvres lijken sim
pel, maar kunnen gevaarlijk zijn; het par-
keren lijkt onmogelijk moeilijk, maar is

gemakkelijker dan men denkt. Mits maar
is geoefend.
De remmen van een normale auto zijn

niet afgestemd op het kombinatierijden
met aanhangwagen of karavan. Vandaar
ook de maximumsnelheden. De meeste
aanhangers hebben geen met de auto ge-

lijk oplopend remsyteem. Bij de meeste
types moet de aanhangwagen of karavan
eerst tegen de auto oplopen voor de eigen
remmen in werking treden. Bij te hoge
snelheden, of een glad wegdek kan het
'scharen' optreden. De aanhangwagen
gaat dan niet meer in een rechte lijn met
de trekwagen en duwt de auto van ach-
teren opzij. Dit levensgevaarlijke ver-

schijnsel kan ook optreden bij remmen
in bochten. Verminder vóór elke bocht
snelheid, zodat de bocht met (op)trekken-
de motor kan worden genomen.

Tenten, vouwwagens en karavans heb-
ben het voordeel dat men vrij en onaf-

hankelijk is. Men heeft niets meer te ma-
ken met hotelreserveringen en verplichte

reisschema's. Al moet men er wel aan
denken, dat de overbevolkte topcentra
van Europa alleen met tent of karavan
te bewonen zijn wanneer van tevoren
wordt gereserveerd.
En voor het overige een prettige vakantie
toegewenst!

FEESTMIDDAG
VOOR DEELNEMERS
JEUGDVERKEERSEXAMEN
Vorige week zijn in het verenigingsge-

bouw 'De Krocht', tijdens een feestelijke

bijeenkomst van 250 kinderen, die hebben

deelgenomen aan het onlangs gehouden

jeugdverkeersexamen 1969, waardebonnen

uitgereikt aan de zesentwintig best ge-

slaagden. Tevens werden door een lid van

de Lionsclub Zandvoort de namen bekend

gemaakt van de examendeelnemers die

een uitnodiging zullen ontvangen voor

een uitstapje naar Den Haag, waar o.a.

een bezoek zal worden gebracht aan Ma-
durodam en de verkeerstuin. Dit uitstapje

wordt aangeboden door de Lionsclub. Tij-

dens de bijeenkomst in 'De Krocht' werd
een aantal kolderfilms vertoond en kre-

gen de kinderen frisdrankjes en Ijsjes

aangeboden.

RUITEN
VAN KLUPGEBOUW
INGEGOOID
Vrijwel alle ruiten van het klupgebouw
van het sportveldenkomplex 'Duintjes-
veld' zijn deze week aan diggelen gegooid.
Vermoed wordt dat dit het werk is van
een groep jongens. De politie heeft de
zaak in onderzoek.

Mensen en zaken

Nou ja.

Prettige vakantie

iattdwmte Badfoelc

ZONDAG 8 JUNI — Net wat we gedacht
hadden, beste mensen! Ik zei 't vorige
week toch wel? Als de wind in deze tijd

van het jaar in de noord-oosthoek zit,

komt-ie daar voorlopig niet meer uit.

Maar wat meer is: we hebben dan gelijk
mooi weer ook, want de Oceaandepressies
blijven dan ver uit onze buurt! Daar is

natuurlijk niets op tegen, vooral niet ais

je hier komt voor de zee en het strand.
Zaterdag ging 't al lekker, misschien nog
een beetje te koel windje, vrij straf, maar
toch zonnig. En dat is goed voor ons! Zo-

't leed is geleden

als het vandaag ging, is het al meer ge-

beurd: als na zo'n lange periode van mie-
zerig en ongezellig weer de zon opeens
van gedachte verandert, schijnen de men-
sen uit alle hoeken van stad en land naar
de badplaats te komen om de terugkomst
van de zon te vieren! Dat ging deze keer
weer gepaard met een maximum aan
auto's, brommers en een kleiner wordend
aantal fietsen. Ik denk zo dat er bij het
naar huis gaan nogal eens moeilijkheden
zijn gerezen met de autootjes, want som-
mige stonden (ook aan de boulevard;) zo
vreemd geparkeerd dat je echt kon zien

dat de bezitters van deze wagens geen
sikkepit rekening houden met anderen.
De mening 'als ik maar goed sta', wint
helaas meer en meer veld. Ik hoorde van
gasten, dat ze deze wijze van parkeren
ook elders in het dorp toepassen: haaks
op het trottoir, soms met de voorwielen
er op! Soms moeten voetgangers allerlei

gekke kronkelingen maken om er langs

te komen. Maar goed, het weekeinde be
gon dus vrolijk, zelfs met zeilwedstrijden

op zaterdag en zondag. Altijd een leuk
gezicht, die witte zeiltjes tegen de hel-

blauwe lucht. Maar 't was uitkijken ge-

blazen, hoor. Dat hebben enkelen wel ge-
merkt! Gelukkig zijn er geen ongelukken
gebeurd. (Jans vindt dit niet mooi: geluk-
kig en ongelukkig in één zin bij elkaar,
maar ik ben maar een eenvoudige stoele-
man en geen kranteschrijver van profes-
sie!) Geen ongelukken dus, maar alleen
wat onvrijwillige zeebaden!
Het strand was de hele dag uiteraard

flink bezet en tegen de middag had ik
geen stoel meer over. Zo langzamerhand
komt de zee ook wat op temperatuur. Dat
heeft dit jaar lang geduurd door het aan-
houdende gure weer. Nu is alles weer ver-
geten en vergeven en hoor je niks anders
dan lof voor het lekkere weertje! Het is

gewoon een mirakel zo gauw de mensen
narigheid vergeten zijn als ze heerlijk in
het zonnetje liggen. Het is dan ook een
feest om ze allemaal in hun kleurige nie-

mandalletjes aan het strand te zien ra-
votten. Ik bedoel nu speciaal de kotertjes,

want de groteren zijn niet zo van het ra-
votterige als ze zich eenmaal goed inge-
smeerd hebben met zonnebrandolie!
Weer bleek, dat het geweldig oppassen

is met dit weertype, voor zonnebrand
Felle zon en jioorderwind. Ik heb zo'n
idee dat menigeen dit vanavond aan den
lijve heeft ondervonden!

MAANDAG 9 JUNI — Ja hoor, het
weer blijft het goed menen met ons. Zelfs
voor een doodgewone maandag was 't be-
hoorlijk druk in het bedrijf. Jans is hele-
maal in haar knollentuin. Bij wijze vau
spreken dan, want een knollentuin aan
zee is er niet bij!

Op het ogenblik gaan de gehaktballen
en de warme worst niet zo bijzonder van
de hand, dat hebben we gehad, toen de
temperatuur niet boven de 15 graden
kwam! Nu zijn het pilsjes, frisdranken
en natuurlijk de yoghurt met limonade!
(Aan diverse strandbezoekers moet ik
nog eens vragen: Wilt u s.v.p. de glazen,
de kopjes, de lepeltjes en de asbakjes hier
laten, als u naar huis gaat?)

DONDERDAG 12 JUNI — Ik sla maar
een paar daagjes over, want om u eerlijk

de waarheid te zeggen, heb ik 't eigenlijk

te druk gehad om in' m'n dagboek te
schrijven! En is dat geen goed teken
soms?
Je kan nou tenminste weer met goed

fatsoen je stoelen uitzetten 's morgens
Dat is altijd een heel karwei hoor. Daar
staan de mensen niet zo bij stil, als zo
's morgens naar zee komen en de stoelen
netjes naar de zon gericht zien staan. Ik
doe dat meestal — vooral nu met dit

mooie weer — heel vroeg in de ochtend
met een paar los-vaste hulpen, die wel
van wanten weten! En de windhoezen
moeten er ook bij, want de meeste zon-
liefhebbers willen wel bakken, maar niet

wegwaaien!

Ik kreeg vanmiddag een verontwaardi-
de gast in de tent. Die was van de week
naar het V.V.V.-huisje aan het Raadhuis-
plein gegaan om een paar dagkaartjes
voor de waterleidingduinen te kopen. Toen
hij daar kwam, zat er een juffrouw een

gesprek in het Duits te voeren, kennelijk
met een pas verworven vriendje. Telefo-
nisch wel te verstaan. De man wachtte be-
leefd z'n beurt af, maar er waren al zo'n
vijf minuten verstreken en hij werd on-
geduldig. Toen kwam er nog een dame
binnen, die ook al moest wachten. Het ge-
sprek werd hoe langer hoe vervelender
en voor 'buitenstaanders' zelfs stom-ver-
velend. De man is toen maar opgestapt
na een minuut of tien om z'n kaartjes in
de 'Oase' bij de Oranjekom te kopen. Zijn
vraag is: Moeten gasten van Zandvoort
notabene in de tempel van het Vreemde-
lingenverkeer geduldig wachten totdat een
employé haar privé-onderhoud met een
'verre vriend' beëindigd heeft?

Ja, ik kan er weinig van zeggen. Ik
vind 't ook niet zo best. Ze had zich toch
minstens even tijdens het gesprek kunnen
verontschuldigen tegenover de klanten in

het huisje of aan haar vriend kunnen zeg-
gen dat-ie z'n gesprek moest bekorten!
Nou ja, goed, 't is mooi weer en do

mensen vermaken zich weer aan zee.
Jans blijft zeer goed gemutst. Waar dat
mens het uithoudingsvermogen vandaan
haalt? Ze is toch heus niet van het jaai-
tal 1945!
Of mijn seizoen 'gemaakt' is, na deze

week? Nou, daar komt wel even wat
meer voor kijken, maar als we 't zo mo-
gen houden tot de langste dag (voor mijn
part tot de jongste dag!) dan begint 't

er op te lijken. En dan spreken we nog
altijd van voor-seizoen. Daarna gaat de
pret pas .goed beginnen!

Beste mensen, 't is vijf uur in de mid-
dag en ik ga de 'schade' eens opnemen.
Tot de volgende week maar weer! }

STOELEMAN

Als je vrijdag 's morgens nog kopij voor
je krant moet maken, kan het wel eens
gebeuren dat je in een enorme tijdnood
komt te zitten. Sommige dingen worden
uitgesteld tot het 'laatste uur', in dit ge-
val meestal tot het laatste kwartier. Dan
komt er een ogenblik waarin de zaak ern-
stig onder de ogen moet worden gezien:
de klok is onverbiddelijk, werkgevers
wachten, de inspiratie blijft uit, de man is

wanhopig.
Wat hier staat was het beeld van van-

morgen. Een te laat uit zijn bed geklom-
men skribent, niet gekookt theewater,
een beetje pijnlijk aangedaan door de zon-
nebrand van gistermiddag en een hoofd
dat aanvoelt als een biljartbal op heet
asfalt.

Ga er maar aan staan. Goed zo, het wa-
ter wordt nog even opnieuw opgezet.
Maar dat kost weer een kostbare minuut
voor het gekookt heeft. Toch maar doen,
want de ochtendthee (bij gebrek aan kof-
fie, want die liever) is ook belangrijk.

Papier in de schrijfmachine draaien,
kop typen, en dan zit je. Met dit zomerse
weer zijn er niet zo heel veel dingen —
buiten de temperatuur — die je in hevige
mate in beroering brengen. Ze zijn er wel,
maar je vergat er kennis van te nemen,
het leven gaat toch al zo snel en de be-
hoefte aan relaxen blijft onverminderd.
Ook als ze vrijdags op je kooij wachten.

Gisteravond gonsde de hoofdstad weer
van strijdrumoer. Op de radio gehoord,
maar de ochtendkrant kon nog niet wor-
den doorgenomen. Vrees weer Tweede
Kamer-vragen, want er zijn blijkbaar rake
klappen over en weer uitgedeeld. Zag
trouwens op de beeldbuis (donderdag-
avond) dat er diverse kinderen aan de be-
togingen ten gunste van de studenten
meededen. Best, wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst. Bartje heeft nog gelijk ook:
straks gaan de vierjarigen de kleuterscho-
len bezetten om meer inspraak te krijgen.
Langzamerhand dringt de vrije zaterdag
en zondag zich weer aan ons op.
Dat gaat eigenlijk vanzelf. Je hoeft

geen moeite te doen om je te herinneren
dat er zaterdags gewerkt moest worden.
Meer moeite kost het om te bedenken dat
onze vaders dat ook nog eens op zondag
deden. Want de tijd is niet ver meer dat
we de vierdaagse werkweek hebben. Als
dat maar niet te kort is om alles te doen
wat er in ons land gedaan moet worden.

Alleen de strandpachters en de Horeca-
mensen zullen niet delen in deze beper-
king van de arbeidstijd. Ze zullen er in-
tegendeel een schepje op moeten gooien.
Een triest bijverschijnsel is het dan wel.
dat de mensen nóg nerveuzer zullen gaan
worden, nóg krampachtiger in hun werk
en dat het aantal hartinfarkten zal toe-
nemen. Een wereld van mensen, die zich
bewegen tussen vier werkdagen en drie
vrije dagen. Een zenuwslopende toestand
moet dat worden. Ik voel het zelf veel te
goed. Vrijdagmorgen zeven uur en nog
maar drie regels op papier getypt, zo on-
geveer tot 'het laatste kwartier'. Maar ik
onderga de vretende spanning wel, terwijl
ze mij aan de Achterweg niet doodschie-
ten als ik niets heb vandaag. Wat moe-
ten de mensen dan wel doormaken, die in
vier dagen moeten overwegen hoe ze de
verveling van drie dagen moeten bestrij-
den of liefst voorkomen.

,

Heus, ik was niet zenuwachtig, alleen
maar een beetje geïrriteerd over dat late
opstaan en die smakeloze thee van maar
half gekookt water.

MOMUS

MEDEWERKING GEVRAAGD
VAN GEMEENTEBESTUREN
BIJ AANLEG
FIETS|VOETPADEN
De Koninklijke Nederlandse Toeristen
bond ANWB en de Nederlandse Vereni-
ging Bescherming Voetgangers hebben in
een gezamenlijk schrijven aan de bestu-
ren van de Nederlandse gemeenten aan-
dacht en medewerking verzocht voor de
aanleg van afzonderlijke paden t.b.v. fiet-
sers en voetgangers. Daar de uitbreiding
van het wegennet tb.v. het snelverkeer
geen gelijke tred houdt met de storm-
achtige ontwikkeling hiervan, schrijven
de organisaties, neemt de verkeersinten-
siteit op onze wegen steeds meer toe.
Hierdoor wordt de situatie voor het lang-
zame verkeer, waar dat door het ontbre-
ken van fiets- en voetpaden gedwongen
wordt van de rijweg gebruik te maken,
van dag tot dag gevaarlijker, aldus de or-
ganisaties. Door de aanleg van paden zal
de veiligheid van fietsers en voetgangers
in belangrijke mate worden bevorderd,
anderzijds worden de veelal (te) smalle
buitenwegen ontlast van dit langzame
verkeer.
Hoewel een volledige scheiding van

voetgangers- en fietsverkeer waar dit uit-
voerbaar is de voorkeur verdient, zijn de
organisaties de mening toegedaan, dat
een gekombineerd voet-fietspad (een toe-
ristisch fietspad) de risikofaktor voor de
voetganger op buitenwegen reeds aanmer-
kelijk kan terugbrengen, al biedt deze op-
lossing nog geen soelaas voor de brom-
fietser. Uiteraard zal de voorgestelde op-
lossing niet voor alle situaties geschikt
zijn en zal ieder geval afzonderlijk moe-
ten worden bekeken.
De organisaties zouden het op hoge

prijs stellen indien de gemeentebesturen
zouden onderzoeken of er voor .hun sug-
gestie bruikbare toepassingsmogelijkheden
aanwezig zijn.

volop Zon en bezoek! 'De Nachtwacht heeft bijstand gevraagd'
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zhc deed het goed

in het afgelopen jaar
De- Zandvoortse Hockeyclub kan zonder

wrok omzien op het afgelopen seizoen

1968-'69. Dames III, dat vorig jaar na een

suksesvol seizoen naar de 4e kl. res. pro-

moveerde, gooide er in de kompetitie nog

een schepje bovenop en behaalde het

kampioenschap; Dames I eindigde in de

2e klasse achter HGC dat kampioen werd;

Dames II, dat dit jaar in de derde klasse

res. debuteerde, plaatste zich achter

BDHC (kampioen) en RBC op de rang-

lijst en Dames IV sloeg in de Ie klasse

Onderbond, ook al een debuut, geen

slecht figuur.

Bij de heren werden eveneens opmerke-

lijke resultaten geboekt. Heren III be-

haalde ongeslagen en zonder zelfs maar
een gelijk spel toe te staan het kampioen-

schap van de 4e klasse en gaat in het ko-

mende seizoen in de 3e klasse — dankzij

automatische promotie — zijn geluk be-

proeven; Heren II en Heren IV eindigden

in hun afdelingen op de derde plaats en

Heren I, dat met een geheel vernieuwd

en verjongd elftal aan de kompetitie deel-

nam, slaagde er ondanks een wat stroef

begin in een vierde plaats in de 3e klasse

te bemachtigen. De veteranen bleven

waar zij waren: in de middenmoot van

hun afdeling. Een traditie, waar zij blijk-

baar geen afstand van willen doen.

Bij de junioren van ZHC liet vooral het

meisjesteam 2a van zich spreken — het

elftal kon zich na een vliegende start al

vroeg in het seizoen als kampioen be-

schouwen. Ook de andere juniorelftallen

leverden goede prestaties door hun plaat-

sen in de diverse afdelingen op uitsteken-

de wijze te verdedigen. Prettige berichten

meldt ZHC ook over de adspiranten. Hun
aantal is groeiende en de jeugdige spelers

en speelsters zijn bijzonder enthousiast,

hetgeen tot uitdrukking komt in de voor-

uitgang van het spelpeil. ZHC koestert er

hoge verwachtingen voor de toekomst

van.

Bijzondere verwachtingen voor de ver-

dere ontwikkeling en uitbouw van de ver-

eniging heeft men ook van de noodzake-

lijk geworden uitbreiding van de speelvel-

den — van 3 naar 5 — op het sportvel-

denkomplex 'Dulntjesveld' en de verbete-

ring en vernieuwing van de akkommoda-
tie van het kluphuis. Er zijn vergevorder-

de plannen voor de bouw van een nieuwe
rekreatieruimte naast het bestaande ver-

enigingsgebouw, waardoor het mogelijk

zal worden de kantine in het klupgebouw
te herscheppen in een kleedkamer — een

outillage, waaraan de hockeyers dringend

behoefte hebben. Wanneer de plannen zul-

len zijn gerealiseerd zal ZHC de eigen- en

gastteams beter kunnen ontvangen en

'huisvesten'. Op dit moment zit men nog-

al in de knel met de beschikbare ruimte

en akkommodatie.
Voor de Zandvoortse Hockeyclub vorm-

de het door de vereniging tot in de pun-

tjes voorbereide en uitgevoerde interna-

tionale Paastournooi, waaraan teams uit

Kenia, Engeland, Duitsland en Nederland

deelnamen, ongetwijfeld het hoogtepunt

van 't achterliggende seizoen. Dit hockey-

festijn, dat ook in sportief opzicht ge-

slaagd mag worden genoemd, werd afge-

sloten met een groots opgezette feest-

avond in het verenigingsgebouw 'De

Krocht'. Een bijzondere verrassing was
daarbij het optreden van de Zandvoortse

Muziekkapel. Verder werd in het afgelo-

pen seizoen een autorally georganiseerd

om de Gatsonides-trophee en werd een

door een aantal ZHC-damesleden verzorg-

de gemeenschappelijke maaltijd een door-

slaand sukses

Het kompetitieseizoen heeft voor de

Zandvoortse Hockeyclub dit jaar — mede
in verband met terreinafkeuringen in de

beginperiode — nogal lang geduurd. Maar
de lange uitloop van het seizoen heeft het

enthousiasme van de ZHC-spelers niet

kunnen temperen. Integendeel. Tot aan

het slot van de kompetitie werd er met

overgave gespeeld.

Over enkele maanden begint de vereni-

ging aan een nieuw wedstrijdseizoen. Men
hoopt dan de resultaten van dit jaar te

overtreffen. Aan geestdrift en doorzet-

tingsvermogen zal het de teams van de

Zandvoortse Hockeyclub daarbij zeker

niet ontbreken.

hoeveel konsumeert nederlander

in de eeg?

De gemiddelde Nederlander eet vrij aanzienlijk minder brood dan gebruikelijk is in
de meeste andere landen van de EEG. Datzelfde geldt ook voor vlees, verse vis en

ooter.

Daar staat tegenover dat de Nederlandse konsument in de EEG aan de top staat bij

het verbruik van melk, margarine, fruit, sla, suiker en chokola.

Bij de konsumptie van wijn en bier neemt de Nederlander binnen de Europese Eko-
nomische Gemeenschap een zeer bescheiden plaats in.

Deze gegevens blijken uit het pas verschenen jaarboek 1968 met sociale statistieken

van de EEG. Een opsomming van konsumptiecijfers uit dat boek volgt hieronder:

Wed Bélgxè Lux. Duitsl. Frankr. Italië

Brood (kg)
Vis (kg)
Vlees (kg)
Melk (ltr.)

Kaas (kg)
Eieren
Boter (kg)
Margarine (kg)
Fruit (kg)
Aardapp. (kg)
Sla (kg)
Suiker (kg)
Chokolade (kg)
Koffie (kg)
Wijn (ltr.)

Bier (ltr.)

90,6

2,3

31,1
154,2

7,9

216
1,7

24,6"

51,9

141,3
12,5

25,9

3,9

4,9

1,1

10,9

132,1

3,5

38,3

115,4

5,7

200
13,1

13,9

48
200,4

4,8

21,7

3,6

6,3

5,1

54

100,4
3

43,1
119,4

7,2
243
13,3

9,3

41
170,3

7,8

21,8

2,6

6,2

17,2

39,1

87
2,3

30,1
101

4,9

243
8,7

13,3

47,8
125,6

3,6

21,8

2,4

3,2

5,8

50,1

116,5
6,3

40,8
106,2
10,2

167
9,8

2,2

48,1
106,4
11,2

22,9

2,1

4,6

126,3
30,6

126,2
8,4

31,3

79,2

9,7

233
2,9

43,7
33, 'i

13
19,1

0,5

2,6

96,1
1,9
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Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett • Volkswagens -

Opeis Kapitan • Rekord
Daf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

Te koop: Duitse kruissna-
nge STUDIEPIANO, wit
geschilderd, ƒ 100,-. Bilder-

dijkstraat 26.

Enige wollen smyrna

VLOERKLEDEN
door Groothandel op Jaar-
beurs gebruikt, ƒ 150,- per
stuk. Grote maten. Event.
thuis te bezichtigen. Br.
ond. nr. 4601 bur. Zandv.
Courant.

Gevr.: WERKSTER, 1 dag
of 2 halve dagen p.w.
Meerdere hulp aanw. Mw.
v.d. Graaf, Vinkenstr. 1.

Excl. BRUIDSJAPON,
Frans model met sleep,

mt. 38-40, niet in Zandv.
gedragen. Tel. 023-321635.

Te koop: pracht VERRE-
KIJKER, z.g.a.n., ƒ 100,-,

Grote Krocht 31 parterre,

telefoon 4198.

Echtp. m. 3 kinderen (7,

5 en 3 jaar) zoekt van 5
t.m. 19 juli a.s. VAKAN-
TIEHUIS te huur. Telef.

(020) 221462.

Studente, (20 jr.) zoekt
WERK van 28 juni tot 17
aug. van ± 17.00-22.00 uur
onverschill. wat. Tel. 4914.

Aangeb.: AFWASHULP
voor 3 avonden p.w. Br.
ond. nr. 4502 bur. Zandv.
Courant.

Voor kapitaalkrachtige op-
drachtgevers WOON- en
WINKELPANDEN te koop
gevr., zowel leeg als voor
belegging. Verkopers beta-
len geen makelaarsprovi-

N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

Bé Boterhoven de Haan
gedipl. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds

Gevraagd:
GARAGE-BEDIENDE in

bezit van rijbew. De werk
zaamh. zullen bestaan uit

het bedienen van de ben
zinepomp en het verrich-

ten van kleine garage-
werkz.h., wisselende dien-
sten, 5 dagen p.w. Met
evt. vakantieafspr. kan re
kening worden gehouden.
Automobielbedrijf
H. P. Kooijman N.V., Bre-
derodestr. ff-10, tel. 3242.

VAKANTIEHULP gevr.
juli en aug. van 9.30 tot

12.30 uur. Kostverloren-
straat 53, telefoon 4106.

Te koop: groot WOON-
HUIS,
zeer gesch. v. latere zelf-

bewoning, prijs slechts

ƒ 18.500,-. Kostverloren-
straat 113, telefoon 4479.

KINDERBOERDERIJ-MANEGE

VIJVERPARK, VONDELLAAN, TEL. 4752

is nu ook uitgebreid met rijpaarden voor unieke

STRAND- en DUINTOCHTEN, onder ervaren

leiding. — Billijke taiieven.

Vaderdag
a.s. zondag!

Verwen Pa eens met

een (auto)-verband-

trommcl!

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7, tel. 2327

Net MEISJE gevr. van
8.30-1 uur. Mevr. Elsinga,
Zuidboulevard 3, 3tel. 5886

Flinke zelfst. JUFFROUW
gevr. v.d. huish., intern,

werkster aanwezig. Mevr.
Schiff, Kostverl.straat 94,

telefoon 2607.

Tijdel. HULP gevr. van
8-12 of 9-5 uur. Mevr.
Schiff, Kostverl.straat 94,

telefoon 2607.

WONINGRUIL:
aangeb.: gr. huisk., grote
woonk., 2 slp.kam. in cen-
trum; gevr.: HUIS met 3
slp.kam. Br. ond. nr. 4501
bur. Zandv. Courant.

Net KAMERMEISJE ge-
vraagd v.d. ochtenduren.
Nieberg, Boulevard Paulus
Loot 79a. Tel. 4121.

SPOED!
HUIS, ZOMERHUIS of
FLAT te huur gevr. per
1 juli, tot ƒ 600,-, p/a Ko-
ningstraat 81, tel. 2213.

Gevr.: flinke zelfst. HULP
i.d. huish. voor de morgen
of middag, werkt, n.o.e.t.k.

Sopers, Zeestraat 36".

Gevr.: net MEISJE als

vakantiehulp. Sigarenma-
gazijn 'De Krocht', Grote
Krocht 26, tel. 3587.

Huish. HULP gevr. voor
vrijdagmorgen van 8.30

—

12 u., ƒ 12,-. Mw Van den
Bergen, Fahrenheitstr. 38,

telefoon 4511.

Nu ook in Zandvoort!

PASFOTO'S
direkt klaar!

topkwaliteit!

FOTO HAMBURG
GROTE KROCHT 19
Telefoon 2510

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 320536.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Gevr.: JONGEMAN, 18 jr.

v. afwasmachine en bijko-

mende werkz.h., wissel-

dienstcn. Harocamo, Kerk-
straat 14.

Te koop gevr.: CENTRI-
FUGE, i.pr.st Br. met
prijs ond. nr. 4602 bureau
Zandv. Courant.

Van Kessel

voor pianoreparatie
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114
Haarlem, tel. (023) 323214

Assurantie kantoor
E. J0NGSMA & ZOON
Oranjestraat 2-12, tel 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

Dat kunt ook U
zeggen na een

advertentie in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg 1

Uw advertentie immers
bereikt alle groepen

van
Zandvoorts bevolking!

1

CASH & CARRY CONTANT BETALEN EN MEENEMEN CASH & CARRY
PRACHT KWALITEIT

HERENPYAMA'S
FRISSE STREEPDESSINS
IN BLAUW, GROEN EN ROOD

12.90

Nylon meisjes
onderjurken

IN DIVERSE DESSINS EN
KLEUREN, VANAF MAAT 92

2.95

Korte kinderspijkerbroeken
MAAT 4—14, KLEUREN ROOD|WIT

3.90

KLEINE STIJGING
PER MAAT

Jongens shorts
POPLIN|KATOEN IN GRIJS SLECHTS

UW SPECIAALZAAK

VOOR

TEXTIEL EN

WONINGTEXTIEL

Overhemd blouses
VAN EEN zéér BEKEND MERK
MAAT 40-42 VANAF 14,90,

NU VOOR

4.90

Nylons
PRACHT KWALITEIT IN DIVERSE MODE-

TINTEN VANAF 90 Ct.

Jongens singlets en slips
KATOENEN RIBTRICOT VANAF MAAT 128

90 ct.

Ie etage Grote Houtstraat 83 87
GEDEMPTE OUDE GRACHT 86, (onder één dak)

RIJKSSTRAATWEG 533, (Delftwijk), HAARLEM-NOORD
HEEMSTEDE: RAADHUISSTRAAT 52

KORTING BIJ AANKOPEN
TOT 250 GULDEN

BOVEN DE 250 GULDEN
EEN KORTING VAN

Cheques en direct uitgeschreven girokaarten worden als contante betaling

geaccepteerd - Goederen kunnen niet geruild worden



fantastische

aanbiedingen

Ontbijtset
met 6 vingerdoekjes
verpakt in luxe ge-
schenkdoos.

Kleuren: rosé en bleu

14.
90

Hoeslaken
maakt bedopmaken ge-
makkelijker. Altijd glad
en plooivrij om de ma-
tras. 80x190 - 90x190
- 130x190.

12.90 13.90 15.90

1 PERSOONS

bedgarnituur
bestaande uit 1 laken,
150x250 cm en 1 sloop
Prachtige geborduurde
rand, in rosé en bleu.

18.
90

Pracht kwaliteit

graslinnen merklakens
krimpvrij door 'Sanfor'.

1 pers. ,
2 pers.

150 x 250 180 x 250

12.50 14.75
Bijpassende slopen: 3.75

HAARLEM;
Grote Houtstraat 83-87,

Ged. Oude Gracht 86
Tel. 31.90.46

Rijksstraatweg 533
Tel. 26.38.15

HEEMSTEDE:
Raadhuisstraat 52

Tel. 28.26.35

IJMUIDEN:
Kennemerlaan 41

Tel. 10204

ZANDVOORT:
Grote. Krocht 30-32

Tel. 2666

Kruiswoordpuzzel
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BIKINI maat 38-44 f 27,50

HALTE 40 -Tel. 2087

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
levert rechtstreeks van de groothandel:

ZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
FLAGSTONES
PADTEGELS
GRINTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

Tolefoon 4996

Ty
^oróe-tterie.

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Cadeaux
voor

Vaderdag
v.a.

ƒ 6,95

ƒ 2,25

ƒ 4,95

ƒ 33,95

FECHLAMP
ZAKLANTAARNS
VISSTOELTJE
ZONNEBED
ELEKTRISCHE SCHEERAPPARATEN
alle merken, Philips, Braun,

Remington, enz., v.a ƒ 49,50

TONDEUSE ƒ 7,50

PHILIPS BATTERIJ SHAVER ƒ 29,95

Bij aankoop van een REMINGTON
SCHEERAPPARAAT 'Selectric' a ƒ 98,50,

voor uw oude apparaat (onverschillig

welk merk) krijgt U ƒ 25,00 terug.

ijhebben een QRATBS
anti-zonnebrand-stick
voorlippenen neus,

bij

- , Cartoefnotenolieof-oeme
van ƒ 2,95

••...••

(in grote o ." middelmaat flacon of spuitbus)

S^^'t^f-jSÖ; natu": Cartoef bij uw alleenverkoopadres, drogisterij

PARFUMERIE - DROGISTERIJ

BEAU MONDE
KERKSTRAAT 36 - TEL. 5006

~.»..~.....»vv . ,U | iiwwu — vuncuiy natu
produkt: vervaardigd uit Chinese noten -

Houdt huid soepel door inbrengen van vocht
• Cartoef-zonnefilter voorkomt verbranding
en verveiling • Is niet vet, bevat geen verf,
voorkomt huid-irritaties • Zelfs te gebruiken
als dag- en nachtcrème • De stick is ge-
maakt op basis van bljenwas • Cartoef:
uw garantie voor een plezierige vakantie.

. In een zaak met zo'n uitgebreide sortering

slaagt U natuurlijk altijd, dus naar:

Fa. Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7 — TELEFOON 2974

'Thuis' in eigen huis?

m
Dan ligtervast tapijt.

Exclusief Miranda-tapijt van Desso!
Let eens op de aparte structuur van dit kleurechte Draion
tapijt.- „top-sheared",d.w.z. de poollussen zijn plaatselijk
opengesaioren. Miranda-tapijt is prachtig en veerkrachtig
èn makkelijk te onderhouden. De prijs valt erg mee. f 139.-
per str. m. op 400 cm breedte, dat is f 34.75 per m!

. Ver-
krijgbaar in 8 kleuren. Ook leverbaar j-Mj-lj- .-, ,-.

op 300 cm breedte.lf 104.25 perstr.m.).UCSSU
verkrijgbaar hij:

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15 — Telefoon 3364

Eddy's textielhuis
STATIONSSTRAAT 20 — TELEFOON 4870

Voor Vaderdag hebben wij enkele
bijzonder mooiefartikelen tegen
zeer lage prijzen
Pracht kwaliteit Belofast witte OVERHEMDEN, vastgestelde prijs 15,90, nu,

SPECIAAL VOOR VADERDAG 11,50
Trevira STROPDASSEN, diverse kleuren en dessins 4,95

HERENSOKKEN, diverse kleuren, wol met nylon 2,49
Astralon POLO PULLS, in bleu en beige (iets moois!) 26,95
Badstof SWEATERS met Helanca boord 16,95

Nylon ZWEMSHORTS, in maat 5-6-7-8 9,95

Helanca ZWEMSLIPS, in diverse kleuren 9,95

HERENVESTEN, in wit - bleu - bruin 29,95

Extra voordelig
Nylon HERENSOKKEN, in diverse kleuren 1,25

STROPDASSEN 1,25

Poplin HERENZAKDOEKEN , 0,60

Heren POLO PULL, korte mouw, bleu en beige NU 8,95
SPECIALE PRIJS-!

Wilt U meer aan vader geven, voor MINDER geld?

DAN IS ER MAAR één ZAAK:EDDY

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANT!

Kalfsvlees REKLAME bij

BSlagerij

Gemest kalfsvlees HALTESTRAAT 3 Export kwaliteit

500 gr. Kaltslappen van 4,75 voor . . . 4,48

500 gr. Kaliskarboxtade van 4,98 voor . 4,48

500 gram Kalisborstlappen van 4,68 voor 4,10

Kalisschnitzel, haas, bietstuk, oester ïoo gr. 1,60

500 gr. Kalisfrikando van 7,50 voor . . 5,98

Heerlijk lamsvlees!
500 gr. ronde BOUT
500 gr. magere LAPPEN ....

500 gr. LAMSKARBONADE

3,50

2,98

1,98

DINSDAG
750 gr. OSSELAPPEN 3.98

WOENSDAG
500 gr. heerlijk VLEESGEHAKT
3 SLAVINKEN
3 HAMBURGERS
3 FRIKANDELLEN

1.G8

99 et.

DONDERDAG
1 kilo doorregen RUNDLAPPEN ... 3.98
250 gr. BIEF-TARTAAR .'. . 1.68
250 gr. rauwe LEVER 0.79

1 kilo LAMSKARBONADE
500 gr. magere VARK.LAPPEN v.d. ham
500 gr. VARKENSROLLADE
500 gr. VARKENSFRIKANDO
500 gr. doorregen VARKENSLAPPEN ...

3,50

3,98

4,78

4,78

2,39

WEEKENDREKLAME
100 gram HAM en
100 gram SAKS, samen 1.09
500 gr. fijne RIBLAPPEN
500 gr. BIEFLAFPEN
500 gr. HACHÊ-VLEES
500 gr. ROSBIEF
100 gr. malse BIEFSTUK
100 gr. panklare SCHNITZELS ..

4 pakjes MARGARINE
500 gr. VARKENSKARBONADE
100 gr. rauwe LEVER

3,98
4,15
2.25
4.88
1,20
0,98
0,79
3,48
0,37

Ook voor Uw hond en poes

hebben we van alles!

ONZE VLEESWAREN
150 gr.

150 gr.

150 gr.

150 gr.

150 gr.

150 gr.

150 gr.

150 gr.

150 gr.

150 gr.

150 gr.

150 gr.

150 gr.

150 gr.

150 gr.

PEKELVLEES 0.89
LEVER 0,99
ACHTERHAM 1,49
gebraden ROSBIEF .'. 1,49
gebraden FRIKANDO 1.49
gebraden GEHAKT 0,69
SAKS 0.69
PATÊ 0.94
CERVELAATWORST 0,94
OSSEWORST 0.94
BOERENWORST 0,94
LEVERKAAS 0,74
BOTERHAMWORST 0.74
BERLINER 0.74
HONGAARSE MIX 0,94

Hele worstjes : 200 gram

Hausmacher - Truffelsaks
Saks - Leverworst - Thee-
worst - Gekookte worst 89 et PER STUK
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Onderstaande partij verloopt ietwat merk-
waardig. Wit verspeelt in goede stelling

op banale wijze een volle toren; als hij

echter van 'de schrik bekomen is, blijkt de

stelling dank, zij een fraai dame-offer een

geforceerde winstmogelijkheid te bevat-

ten! Zoals SCHACH-ECHO schrijft 'Eine

ungewollte Glanzpartie'.

Beni—Schwarzbach, Wenen 1969

1. e2-e4, c7-c5, 2. Pgl-f3, Pb8-c6, 3. d2-d4,

c5xd4, 4. Pf3xd4, Pg8-f6, 5. Pbl-c3, d7-

d6, 6. Lfl-c4, e7-e6, 7. Lcl-e3, Lf8-e7, 8.

f2-f4, Lc8-d7, 9. Ddl-f3, a7-a6, 10. Lc4-b3,

Dd8-a5 (De witspeler geeft als sterker

10. ...Dc7 of 10. ...Pd4:, 11'. Ld4:, LcG
aan) 11. 0-0-0, 0-0, i2. g2-g4!, Pc6xd4,
13. Tdlxd4, Ld7-c6 (Op het voor de hand

liggende 13. ...e5 wilde Wit met 14. Pd5!

voortzetten; na 14. ...ed4;, 15. Pe7:+,

Kh8, 16. Ld4: heeft Wit voor de kwaliteit

een sterke aanval) 14. f4-f5, e6xf5, 15.

g4xf5, Pf6-d7, 16. Thl-gl, Le7-fff, 17.

Td4xd6 (Dit is hem dan, de blunder die

de partij wint ) 17. ...Lf6xc3, 18.

b2xc3, Da5-a3+ (Zie diagram)

üJJii

abcdefgh
19. Kel-bl, Da3xd6 (Wit is nu dus een
toren armer, ' maar nu komt het...) 20.

Le3-d4, Dd6-h6 (Andere zetten waren
evenmin goed: 20. ...Pe5, 21. Dg3!, g6, 22.

fg6:,'etc, dan wel '20. ...g6, 21. Dh5, Pe5,

22. fg6:, Pg6:, 23. Dh6 etc. Na' de tekst-

zet verwachtte ,Zwart 21. Tg7:+, Dg7:,

22. Lg7:, Kg7: en Zwart moet met twee
torens en een paard voor de . dame op den
duur winnen. Maar nu komt de grote ver-

rassing!) 21. Df3-h3ü, Dh6"xh3 (Er was
geen andere zet) ' 22. Tgl x g7+, Kg8:h8,

23. Tg7xf7+, Kh8-g8, 24. Tf7-g7+, Kg8-

h8, 25. Tg7xd7+ en Zwart gaf op. Grap-

pig is nog, dat Wit in zijn opwinding ver-

gat met 25. Tg8 direkt mat te zetten!

Dit was steüig niet de eerste keer, dat

een vermeende blunder acheraf de win-

nende zet bleek te zijn, maar ik zag zel-

den zo'n sprekend voorbeeld als deze par-

tij.

O
Tot slot een eindspelletje. Kunt U in deze

stelling de winst voor Wit vinden? Wit:

Kd8,. pionnen b6 en h7; Zwart: Kb8, pion-

nen a2 en b7.

Welnu, het gaat zo: 1. h8D, alD, 2.

Dg8! (Natuurlijk slaat Wit niet wegens

pat) 2. ...Da2!, 3. De8!, Da4!, 4. De5+,

Ka8, 5. Dh8!_ etc. Aldus het slot van een

eindspelstudie van D. Joseph uit 1921.

Correspondentie aan A. C. van der Tak,

Wilhelminastraat 28, Haarlem.

DE VRACHTWAGEN IN HET VERKEER

fóftff/K
Rijd niet te ^?^j£££
dicht achter een ^AVise»dicht achter een
vrachtwagen als %£'
u gaat inhalen. p&"*[ '*
De vrachtwagen- *-W\» \
chauffeur kan u —* **

dan niet zien. ,*
De kans dat hij <%^J~7Z
ook gaat inhalen ^Srzffv,
is groot. ' <•"'. >y /

DOE HET ZO !
r.f.~V

Begin uw inhaal -

manoeuvre op
flinke afstand.
De vrachtwagen-
chauffeur vóór u
kan dan in zijn
spiegel zien dat u
er aan komt.
Bovendien is uw
snelheid groter.

INHAIEN EIST AFSTAND!

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

it AANLEG

ie OMBOUW

if ONDERHOUD

if REPARATIE

ie CENTRALE VERWARMING

ie AARDGAS-INSTALLATIES

>(- OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

Voor elk klusje of karwei,

het hout van

W. JANSEN
hoort er bij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur
Kamerlingh Onnesstraat 21,-_t/o Rioolzuivering-
instaJlatie. Privé: 'De Genestetstraat 7, tel. 4107

GEVRAAGD:

zelfstandige hulp
in de huishouding. Hoog loon!

Dameskapsalon 'YVQMIfi'
HALTESTRAAT 63 — TELEFOON 2214

*&*mm*

I NSTALLATI E BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 xd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

Wasautomafen
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37,. Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Bel 5697
voor timmerwerk - metaal-
werk - hek- en rasterwerk
- schuttingenbouw.

E. v.d. BERG
Burgem. Beeckmanstr. 38

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 3490.

5IKKEN5

^n
£' V*

aütalakken

KEUR-VERF
Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau.

PEDICURE
Med. gedipl.

G. Sluijter-Helderman

Kostverlorenstr. 31

Telefoon 3163

Schilders-

bedrijf

H .Cm. fyfy
Telefoon 2638

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-
rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit

van Bakker van der Werff
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

WIJNHANDEL

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon -2532

Aanbieding
NAPOLEON BRANDY
met GRATIS glas 8,95

WHISKY
WHITE LABEL 13,95

COGNAC
REMY MARTIN 18,60

MARTELL 15,35

DRAMBUIE 15,35

3 flessen SHERRY 9,75

LEGNER
Jonge jenever 8,50 p. ltr.

Oude jenever 8,95 p. ltr.

Vieux 8,95 p. ltr.

Citroen BRANDEWIJN ... 6,95

BESSENJENEVER ' 6,95

BUITENLANDSE
LONGDRINKS
GIN FIZZ (zuiver citroensap,
suiker en London dry Gin) 3,75

VODKA ORANGE (Screwdriver)
zuiver sinaasappelsap, suiker en
kristalheldere wodka 3,75

Gratis bezorgen!

Tegen elk

aannemelijk bod
60 bankstellen,, 80 clubs, enkele

wandméübèls.

Vanaf zaterdag slechts enkele da-
gen in VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan
DORPSPLEIN 2.

U biedt, wij beslissen. Aparte gele-
genheid, waarvan ü kunt profi-
teren!

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

ZONNEBRILLEN

<=
YYlode du c

Pa.óóacf& 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST ;

DOKTOREN:
j

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts. '

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.
;

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355. i

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181

G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091
• T. van Vreeland, Koninginneweg 3,4,

telefoon 5600. i

j. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499

WIJKZUSTER:
j

Zaterdag 14 en zondag 15 juni: ;

Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,

telefoon 4294. ,• .
'

. ;j

APOTHEEK: '

.

''
.

j

14—20 juni:
j

Zandvoortse Apotheek, Haltestraat
J8,

telefoon 3185. .

•!

Avond-, nacht- en zondagsdienst. •,

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken

Btj afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, telefoq»

(023) 3132 33
\

PREDIKBEURTEN
\

HERVORMDE KERK, Kerkplein.
|

ZONDAG 15 JUNI: ij

Kerk:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

;

Wijkgebouw Noord:
'

;

10.30 uur: mevr. ds. W. H. Buys, Zand-
voort. ')

Jeugdkapel: .

De heer G. J. Huygen. )

I

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15

ZONDAG 15 JUNI:
10.30 uur: ds. L. Cannegieter, (n.h.) te

Haarlem.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15

ZONDAG 15 JUNI:

,

--,.'-.
...

10 uur: ds. J. de Waard.
19 uur: ds. J. C. W. van 't Hoff (Haar-
lem-Zuid).

Het Huis in de Duinen: '"
t

19.30 uur: ds. J. A. van Arkel, (Haar-
lem).

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. Missen op zaterdag 19.30 uur.

Zondag: 9.30 en 11.30 uur.

tn de week: iedere avond 19.30 uur;

dinsdags t.m, zaterdags om 9 uur.

Bijkerk-Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

Donderdag 19.30 uur.

NED. CHR. , GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 3 uur samenkomst to

„Pniël", Zuiderstraat 3.

Gedurende de maanden juni, juli en
augustus GEEN samenkomst!

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3

Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg lö'

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking. -

Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie

Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
ZONDAG 15 JUNI: •

9.45 uur, Hilversum II. Radiotoespraak
door de heer dr. A. L. Constandse.
Onderw. : De meidagen in Amsterdam.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN' •;

2000 Brandmelding .,
"

2262 Informatiebureau. Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein.

4841 Gemeente-secretarie
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman

Zandvoortselaan. 365, BentveW, '•.'•;., ;, ;

SAAB-servlce-dealer • "
'

:,i
"

2424 Autobedrijven ,Jlvnko", Oranjestraat
en Stationsplein <

2525 W. Schouten, centrale verwarming .

oliehaarden, gaaforn., wasautomaten
2912 Botel-Restaurant „Sonnehoeck",

Dr. Smitstraat 5 r

(023) 265185 Singer Naaimachines vert. ;

' H. Houssart, rep.en-demonstr. Rijks^

straatweg 122,' Haarlem
(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr.; Edln^
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma -;

1519 Diamond Shop, fa. Barber & Zn,
Badhuisplein 10 •

3648 KOLEN BESTELLEN f

TER WOLBEEK BELLEN!
(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht.

4245 Psychologisch Test- en' Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53.

Mevr. A. v.d. Zwaai

gedipl. pianolerares

Moderne methode voor beginners en ge-

vorderden.

Aanmelden leerlingen voor het nieuwe

cursusjaar: Gemeenschapshuis, ingang

Willemstraat, woensdag en donderdag van

2-5 uur of tel. 023-280345, schriftelijk:

Albert Neuhuysstraat 3, Heemstede.
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ZANDVOORTSE COURANT
Redaktie ea adm.: Achterweg 1
Advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;
per post ƒ 11,—; buitenland ƒ 13,—;
Losse exemplaren 20 cent.

Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Postbus 23, telefoon 2135.

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

zwerfdieren

probleem voor

dierenbescherming in zandvoort

'Het lijkt er veel op, dat velen de
duinen rond Zandvoort uitkiezen

om zich van hun huisdieren te ont-

doen', dit zei de vice-voorzitter van
de afd. Zandvoort van de Vereni-

ging voor het Welzijn der Dieren,

de heer H. C. Schutter, op de vrij-

dagavond in het Gemeenschapshuis

gehouden algemene ledenvergade-

ring van de vereniging. De vice-

voorzitter noemde dit een veront-

rustend verschijnsel Het toenemend
aantal zwerfdieren vormt een pro-

bleem dat de dierenbescherming

in Zandvoort veel hoofdbrekens

kost en zorgen baart, aldus spreker.

De heer Schutter deelde mee, dat het in
september van het vorig jaar in gebruik
genomen Kennemer Dierentehuis voor
zwerf- en pensiondieren aan de Keesom-
straat in Zandvoort-Nrd., het aanbod van
zwerfdieren al niet meer kan verwerken.
De honden- en kattenverblijven, waar plm.
100 huisdieren kunnen worden onderge-
bracht,, zijn geheel bezet. Verscheidene
zwerfdieren, die kort na de ingebruikne-
ming van 't komplex werden opgenomen,
verblijven er nog steeds. Er bestaat onder
het publiek bijzonder weinig animo om
een zwerfdier in huis te nemen en te ver-

zorgen, zei de heer Schutter.
De vice-voorzitter wees de sterk geste-

gen kosten voor levensonderhoud en de
verhoging van de hondenbelasting in

Haarlem aan als de voornaamste oorza-
ken van de geringer wordende belangstel-

ling van het publiek om er een huisdier

op na te houden. Een andere ongunstige
faktor noemde hij de vakantieperiode in

de zomermaanden. Dierenliefhebbers, die

op reis gaan, willen hun dieren dan kwijt.

De toename van het aantal zwerfdieren
en het lange verblijf van de dieren in het

BRANDWEER
VRIJDAG EN ZATERDAG
IN AKTIE
De Zandvoortse vrijwillige brandweer
moest vrijdag één maal en zaterdag twee
keer in aktie komen voor de bestrijding

van een duinbrand. Vrijdagavond raakte
omstreeks 7 uur een langs de spoorbaan
Overveen—Zandvoort gelegen strook duin-

beplanting in vlammen. De brandweer,
die circa vier kilometer moest afleggen

om. de vuurhaard te bereiken, wist de
brand in korte tijd te bedwingen. Ruim
125 m2 duinbegroeiing werd echter door
het vuur verteerd.
Zaterdagmiddag tegen zes uur ontdek-

te een brandweerploeg, die dienst had ge-

daan tijdens de motortraining op het cir-

cuit, een begin van brand in het duinter-

rein nabij het NS-station. Het vuur werd
vrij snel in de kiem gesmoord en de scha-

de bleef beperkt tot enkele duindoorns.

Zestig minuten later moest de brand-
weer op pad om de strijd aan te binden
met een braad, ontstaan in een duinper-

ceel ten zuiden van de Frans Zwaan-
straat. 100 m2 duinflora werd een prooi

der vlammen voor de brandweer er in

slaagde de vuurzee meester te worden.

KRATTEN EN LEGE FLESSEN

STOFFEERDEN WEGDEK
Dr. C. A. GERKESTRAAT
Ruim honderddertig kratten en honderden
lege melkflessen vlogen zaterdagavond
omstreeks tien uur over 'een lengte van
vijftig tot honderd meter over de rijweg

van de - dr. C. A. Gerkestraat nabij de

Zandvoortselaan, toen de zijklep van een
aanhangwagen van een vrachtauto het

begaf. Bij het neerkomen van de lading

kratten en flessen ontstond een enorme
ravage op het wegdek en de trottoirs,

waarvan de opruiming, uitgevoerd door
de dienst van publieke werken en omwo-
nenden, tot circa 1 uur in de nacht heeft

geduurd. Tijdens de schoonmaakaktie
werd het verkeer omgeleid. Het mag een

wonder worden genoemd dat bij het los-

raken van de lading op dit druk bereden
weggedeelte niemand enig letsel opliep.

Kennemer Dierentehuis legt een zware be-
lasting op de financiering van de exploi-

tatie van het dierentehuis. Daarbij komen
dan nog de ïlink gestegen uitgaven voor
voeding en verzorging van de onderge-
brachte honden en katten.

Verscheidene gemeenten in Kennemer-
land verlenen het dierentehuis een jaar-

lijkse subsidie, maar de gemeente Zand-
voort, waar het tehuis staat, heeft een
ingediend verzoek om financiële steun van
de hand gewezen. Een pikante
bijzonderheid daarbij is dat het aanbod
van zwerfdieren in Zandvoort dat van an-
dere gemeenten verre overtreft. Dit is, al-

dus de heer Schutter, gebleken uit een in-

gesteld onderzoek. Na een langdurige dis-

kussie besloot de vergadering ter onder-
steuning van het dierentehuis voor dit

jaar ƒ 2750,— uit de verenigingskas ter

beschikking te stellen.

Het grote aanbod van gewonde vogels
— bij diverse vogelposten in de badplaats
werden het vorig jaar niet minder dan
109 vogels behandeld — en de dalende be-

langstelling onder partikulieren om een
vogelpost te beheren, maakt de bouw van
een vogelpost wenselijk. Het bestuur van
de afdeling aal het stichten van een cen-

trale vogelpost binnenkort in studie ne-

men en de resultaten en eventuele plan-

nen zo spoedig mogelijk ter kennis van
de leden te brengen.
. Tijdens . de . jaarvergadering .werd. af-

scheid genomen van mevr. J. van Kerk
Oerle-van Alphen, die haar zetel in het be-

stuur beschikbaar had gesteld. Mevr. Van
Kerk Oerle —. een halve eeuw lid en vele

jaren bestuurslid — mocht voor het vele

verdienstelijke werk dat zij in het belang
van dierenbescherming heeft verricht, een
attentie in ontvangst nemen. Als haar op-

volgster in het bestuur werd mevr. E. van
Keulen-Rollman benoemd. In de kascom-
missie werden mevr. E. Triebels-van Pel-

lecom en de heer K. Kraan gekozen.
Wat de heer Schutter in zijn inleiding

zei over de geringe belangstelling voor het

zwerfdier van de zijde van het publiek,

kon ook van toepassing zijn op het be-

zoek aan de jaarvergadering van de afd.

Zandvoort van de Vereniging voor het

Welzijn der Dieren. Slechts een klein aan-

tal leden had gehoor gegeven aan de op-

roep de bijeenkomst bij te wonen.

DOOR ZRB-LEDEN
UIT ZEE GERED
Zondagmiddag hebben bij opkomend tij

twee leden van de Zandvoortse Reddings-
brigade, t.w. de heren E. van Duijn en B.
Bal, twee mensen van de verdrinkings-
dood gered. Een 14-jarig meisje uit Am-
sterdam, dat zich te ver in zee had ge-
waagd en niet mee op eigen kracht de
kust kon bereiken, werd door genoemde
redders met behulp van een rana-jol uit

het water gehaald. In de in de Rotonde
'gevestigde hulppost werd zij door leden
van de GGGD op haar verhaal gebracht.
Korte tijd later slaagden dezelfde brigade-
leden er in een 46-jarige inwoner van de
badplaats, die in zee in moeilijkheden
kwam te verkeren, veilig aan het strand
te brengen. Ook hij ondervond geen na-
delige gevolgen van zijn angstig bad-
avontuur.

D

Leden van de reddingsbrigade hebben
gistermiddag een 68-jarige vrouw uit het
water gehaald en met een vlet behouden
naar de kust gebracht. De vrouw, die niet
kon zwemmen, had door het snel wassen-
de water geen kans meer gezien naar het
strand terug te keren.

ZATERDAG EN ZONDAG
34 EXTRA-TREINEN
OP LIJN
AMSTERDAM-ZANDVOORT
Zandvoort heeft het afgelopen weekeinde
waarschijnlijk een topscore gemaakt wat
het dagbezoek betreft. Reeds vroeg in de
morgen van zaterdag en zondag kwamen
duizenden dagjesmensen per brommer,
fiets, auto, trein en bus naar de bad-
plaats om enkele uren aan zee of in de
omringende duinen — waar het ook bij-

zonder druk was — te vertoeven. De gro-
te belangstelling voor Zandvoort spreekt
vooral uit de cijfers die de Nederlandse
Spoorwegen gisteren bekend maakten.
Op zaterdag en zondag werden vieren-

dertig extra-treinen ingezet op het baan-
vak Amsterdam—Zandvoort om de druk-
te op dit trajekt te kunnen opvangen.
Zaterdag reden er' veertien extra-trei-

nen op de lijn Amsterdam—Zandvoort en
werden er 12.000 passagiers naar zee en
weer thuis gebracht. Zondag zette de NS
twintig extra-treinen in.

In totaal werden er zondag 22.000 pas-
sagiers naar het strand gebracht, terwijl

er weer 25.000 reizigers naar Amsterdam
werden vervoerd.
Een funktionaris van de NS verklaarde,

dat de drukte in het strandvervoer zon-
dag zeer hoog is geweest. Onder soort-

gelijke omstandigheden worden zelden
meer dan 18.000 passagiers vervoerd,
deelde deze funktionaris mee.

WEER GEWONDEN
BIJ MOTORRACES

Tijdens de afgelopen zondag op het cir-

cuit» gehouden nationale motorwedstrijden
kwam in de kwartliterrace de Amster-
dammer Jack Strijbis nabij de oosttunnel
met zijn machine ten val. Met vrij ern-
stige verwondingen aan zijn linkerarm
werd hij per ziekenauto naar het Grote
Gasthuis in Haarlem overgebracht. Daags
tevoren raakten bij de wedstrijdtraining
drie renners van de baan en werden ge-
wond. Twee van hen konden na medische
behandeling huiswaarts keren. De Rotter-
dammer Koos van Amerongen was er le-

lijker aan toe. Hij brak bij een valpartij
in de bocht nabij de vijver een sleutelbeen
en werd per ambulance naar eerder
genoemd ziekenhuis vervoerd. Aan de
races van eergisteren werd deelgenomen
door vijf klassen, plus zijspanklasse. De
uitslagen van de wedstrijden, die onder
auspiciën van de KNMV werden verreden,
luiden als volgt:

50 cc klasse (8 ronden, 33,544 km)

:

1. Van Kessel (Mill) met Kreidler 17.49.1

(gem. 112,950 km per uur) 2. Jansen
(Utrecht) met Kreidler. Snelste ronde:
Jansen 2.11.0 (gem. 115,227 km per uur).

125 cc klasse (10 ronden, 41,93 km)

:

1. Zoombelt (Oldebroek) met Maico
20.30.0 (gem. 123,424 km .p.u.) 2. Rotting
(Koog a.d. Zaan). Snelste ronde: Zoom-
belt en Rotting 1.59,8 (gem. 125,999 km
per uur).

250 cc-klasse (10 ronden, 41,93 km):

1.1. Geukens (Amsterdam) met Yamaha
19.08,3 (gem. 131.465 km per uur) 2. Bult
(Lonneker) met Ducati. Snelste ronde:
Geukens 1.51.7 (gem. 135,136 km p.u.)

350 cc-klasse (10 ronden, 41,93 km)

:

1. Bult (Lonneker) met Yamaha 18.26,7

(gem. 136,405 km p.u.) 2. Naber (Win-
kel) met Kawasaki. Snelste ronde: Bult
1,47.3 (gem. 140,678 km per uur).

500 cc-klasse (10 ronden, 41,93 km):

1. Spahn (Amstelveen) met Kawasaki
19.13,5 (gem. 130,800 km p.u.) 2. Teevens
(Eindhoven) met Honda. Snelste ronde:
Spahn 1.53,5 (gem. 132,980 km per uur).

Zijspanklasse (8 ronden, 33,544 km):

1. Oosterloo-Hermans (Hilversum) met
BMW, 16.59,4 (gem. 118,438 km per uur)
2. Pauwels-Coeleman (Olst) met BMW.
Snelste ronde: Oosterloo 2.05,6 (gem.
120.181 km per uur).

Testbaan u<M>aut</s op de maan?
Het circuit wordt zaterdag beset

Vrienden, in dit uur van slopende span-

ning om de dingen die zaterdag a.s. gaan
gebeuren, lijkt het nuttig u een hart on-

der de riem te steken. Voor degenen, die

het nog niet mochten weten: de Grote
Prijs gaat verreden worden. Voor de eer-

ste maal, voorzover ik weet, op een zater-

dag. Maar daar gaat 't nu niet om. In de
geschiedenis van de Grote prijzen heeft
Zandvoort altijd koortsachtige tijden be-

leefd een paar dagen voor de gebeurtenis.
Nu is de spanning ten top gedreven, want
er gaat een gerucht dat bepaalde cou-

reurs uit bepaalde kringen het circuit wil-

len bezetten, omdat ze het met enkele
dingen niet eens zijn. Het is moeilijk voor
de politie van Zandvoort het hoofd koel

te houden, ofschoon de weersomstandig-
heden in dit opzicht wat gunstiger zijn

geworden. In het verleden zijn er voor,

tijdens en na de races zulke gekke din-

gen voorgevallen, dat de politie een beet-

je wantrouwig tegenover de manifestaties
op het circuit is gaan staan. Neem 't ze

kwalijk! Nu die bezetting. Kijk eens, het'

ligt voor de hand dat niet iedere renner ge-

lukkig is met de organisatie van de Grote
Prijs. Ik laat helemaal in het midden
wat er precies aan mankeert, maar men
kan zich voorstellen dat er altijd wel wat
aan mankeert. En dat is dan ook zo.

Het gaat met het circuit net zo als met
de lonen en prijzen hier.

De prijzen stijgen en de lonen komen
achteraf ook tot een wat hoger niveau.

Dan gaan de prijzen wéér omhoog en de
lonen volgen. Dan enfin, u begrijpt

het al: de beroemde spiraal. Samen in el-

kaar gevlochten de hoogte in, tot het
niets bereikt is, het oneindige niets. En
dan is alles mogelijk.

De snelheden worden steeds meer op-

gevoerd. Dan moeten er andere en betere
veiligheidsmaatregelen genomen worden.
De snelheden worden nóg hoger, nóg
voortreffelijker veiligheid, dan weer de
snelheid, totdat er een punt bereikt is,

waar alles mogelijk is.

Geen snelheid meer, geen veiligheid, sa-

men het rustige niets in.

Dit lijkt u misschien een somber beeld
van de toekomst van het circuit. Maar
ziet u het anders? Op een gegeven ogen-
blik moeten er miljoenen geïnvesteerd
worden om te voldoen aan de eisen die de
veiligheid stelt. En dan is 't afgelopen.
Je kan niet aan de gang blijven. Want
als er nog wat gesleuteld wordt door de
heren, kunnen ze met de dingen die ze
construeren, niet meer op de weg. Dan
móeten ze wel de lucht in en dan hebben
ze geen circuit meer nodig.

Nu kunt u wel vinden dat ik een beetje

op de dingen vooruit loop, maar er is niet

veel fantasie voor nodig om te beseffen
dat 't zó niet door kan gaan en dat de
techniek voor niets staat.

Er moet mij in dit verband een opmer-
king van het hart. Volgende maand zul-

len er mensen op de maan voet aan land
zetten. Een jaar verder misschien zal het
gewoon zijn dat men een geregelde dienst

aarde—maan visa versa onderhoudt. Nou,
wat zou er op tegen zijn om auto's te tes-

ten op de maan? De organisatoren van
de races hebben altijd beweerd dat het
op de circuits om de auto's gaat en niet

om de sensatie. Men heeft niet genoeg
aan de fabriekstestbanen en daarom zijn

ert, circuits met wedstrijden en prijzen.

Nou goed, dat nemen we dan maar even
aan. Maar laat men dan ter wille van de
veiligheid, waar het toch allemaal om be-

gonnen is, de wedstrijden op een plaats

houden waar niet al te veel mensen bij

elkaar komen. Om auto's te testen heb je

een bestuurder, een team monteurs en nog
wat bijlopers nodig.
Nou, dat kan allemaal op de maan.

Zitten ze ook geen strandbezoekers in de
weg en de maan-politie kan de zaak ge-

makkelijk in de hand houden.

Iets anders. Ziet u hoe ik afgedwaald
ben? Door mijn enthousiasme waarschijn-
lijk voor de Maan-Grote-Prijs. Ik had u
een hart onder de riem willen steken. U
moet de moed niet verliezen en de zaken
koeltjes onder de ogen zien. Het circuit

zal a.s. zaterdag dus — als de geruchten
waar zijn — bezet worden. Door coureurs
uit de verleden tijd, door studenten en
door de schooljeugd. Ze zullen vermoede-
lijk beginnen met een vreedzame sit-in

op de slijtlaag van het circuit. Vervolgens
zullen ze de pits bezetten en de uitrusting

van de coureurs verstoppen onder het

helm. Als de politie dan heel taktvol op-

treedt, zal er verder niets gebeuren. Ter
wille van het publiek op de tribunes zal

men het beproefde 'community singing'

toepassen, waarbij als gangmakertje het
lied 'Hoe zachtkens glijdt ons bootje' ten

gehore zal worden gebracht. Dit alles

moet u niet verontrusten. Heus, 't zal niet

erg worden, mits de politie haar gummi-
latten maar ongebruikt laat. Daar hangt
alles van af. Als de politie helemaal wijs

is, blijft ze afwezig a.s. zaterdag! Dan
zullen de jongens kalm de pits en het as-

falt wegdek opbreken, zodat de weg vrij

gemaakt wordt om aan het circuitterrein

een andere bestemming te geven. Een
wandelpark voor voetgangers bijvoor-

beeld of een proeftuin voor de aardappel-

teelt.

Geen angst voor de zaterdag. Laat ze

maar eens hun gang gaan!
Mocht het zaterdag onverhoopt bloed-

warm zijn — waardoor er ook nog enke-

le optimisten naar zee willen — dan wens
ik u wel sterkte. BARTJE

P.S. Volgens nog onbevestigde berichten
zullen ook honderden Zandvoorters, die

het circuitgebulder niet langer kunnen
harden, zich bij de bezetters voegen. B.



NKEIHARD
FEIT:

DE LAAGSTE PRIJZEN

BETAALTUOP
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dirkIbroek

ÜAC.HERMANS
0Pl8^19qüNI;

LEKKERE BFÜSSE

EIERBe&CHUlT

'rol _
Dat is wat anders dan

ƒ 0,42 per rol, nietwaar ?!

DE ECHTE„CHATHE"

THEEZAKJES
dozEn
s-Sarnen

60
__ "ürt-oKS». .

U ziet wat 't scheelt, dus

profiteer van zo'n voordeel !

beker-heeeluke

HAZELNOOTPASTA!
daf lusten
ze graag
.op de
boterham!.
Normale "merk-prijs" zeker

meerdere dubbeltjes meer!

MARGARINE
Wegaancbor'

Een prijs waarvoor we weer
duizenden pakjes uitdelen '.

BUK.ÜUÖXJ'
KIPPE o? COCOGROENTE OUtSlr
alleen

Woensdag eo
|

donderdag

U weet toch dat de normale

prijs ƒ 0,99 per blik is ?!

GKOTE "FLES

auS oüORANGE
zolver
sinaasappel

^P <^>
Dat kan door onze recht-

streekse massale import I

GROTE POT
KERSEN OPSAP
2 dagen
Voor
maart ISO®
Voor zo'n prijsje kan er wel

een extra toetje af!

ZA&3ESVRÜCHTEN-

of/WlANlDELGRJE!

'n Ouderwetse tractatie

voor 'n ouderwets prijsje !

HANDIS METALEN
TneezeEFJe

Neem er een extra voor

op de picnic of vakantie !

ZACHTROSE
TOILETPAPIER

1 rdlen
JpökkeH

Niet vergeten ! 't Scheelt

immers vele dubbeltjes!

'tscheelt véél,,
te véél bü

DIRK1BR0CK

3ACHERMANS

U\
To koop: groot WOON-
HUIS,

Bilderdijkstraat 17
zeer gosch. v. latere zelf-

bewoning, prijs slechts

ƒ 18.500,-. Kostverloren-
straat 113, telefoon 4479.

Aang.: KINDERWAGEN,
i.pr.st. Bol, Treubstr. 20,

teleioon 4769.

VAKANTIEHULP gez. v.

9-3 uur, ƒ 75,- p.w. Patrij-

zenstraat 3, telefoon 3758.

A. VAN DUIJN
Hek- en rasterwerk
BALKON HEKKEN,

RIETMATTEN
Tollensstr. 39, Zandvoort

Tel. 02507-2668

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.
Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven
te delen in voorspoed en
tegenspoed.
Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij
geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe te
komen.

Vraagt U eens onze

uitgebreide kleuren

reportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-

tingen. Het Duits-Neder-
landse Bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post
fach 1466, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

Dame h.z.a. als KOFFIE-
JUFFROUW of KAMER-
MEISJE in Zandvoort. Br.
ond. nr. 4701 bur. Zandv.
Courant.

DAME gcvr., beslist goed
kunnende koken, bij part.

3 a 4 avonden p.w. Tel.

2929, tot 5 uur.

Bovenhuis
bev.: 4 kam., keuk., w.c,
2 balkons, te koop aang.,

gelegen aan: Zand.laan)
(Horizontaal eigendom).
Uitsl. Zandv. woningzoek..
Kooppr. ƒ 30.000,-. Inlich-

tingen Mak. S. Attema &
Zn., Hogeweg 64-66, telef.

2735.

Gevr.: gepens. PERSOON
m. rijbew., die dagel. enige
bestellingen wil bezorgen
m. luxe auto. Br. postbus
68, Zandvoort.

AANGEB. WEGENS
VERBOUWING:
Bruynzeel keuken, i.pr.st.,

best. uit roestvrij stalen
\aanrechtblad m. 2 onder-
kasten, 2 hangk. en pan-
nenrek, ƒ 190,-; mod. hand-
gemaakt eetk. ameubl.,
notenhout m. wit skai be-

kleed, ovale uitschuif tafel,

4 stoelen en 2 armstoelen,

ƒ250,-; bijpass, pracht
wandmeubel m. draaibaar
3 bestekladen en 10 kas-
ten voor serviezen, adm.,
boeken, enz., ƒ 375,-.

Vlot skai BANKSTEL, be-
staande uit 3 zitsbank, 2

clubs en zeer aparte tafel

m. onbreekb. glazen plaat,

ƒ 250,-. Telefoon 4102.

Ao** z#t > • *

VAKANTIEHULP gevr.

(huish. werkz.h.) v. enige
dagen in periode juli-aug.

Tel. 3845 (na 18 uur).

Te koop: z.g.a.n. GAS-
HAARD 'Pelgrim'. Herm.
Heijermansweg 61.

Tijdel. zelfst. JUFFROUW
gevr. van 8-12 u., ƒ4,- per
uur. Mw. Schiff, Kostver-
lorenstr. 94, tel. 2607.

Familie-

drukwerk

Gertenbachs Drukkerij

Achterweg 1 - Telef. 2135

Hoewel het zgn. 'vierpionnenspel' tegen
het Konings-Indisch betrekkelijk weinig
wordt toegepast, is het een bijzonder ge-

vaarlijk wapen voor de witspeler. Zo vind
ik in het Poolse tijdschrift SZACHY de
volgende partij. '

Marszolek—Szukszta
Kampioenscliap Warschau 1968

I. d2-d4, Pg8-f6, c2-c4, g7-g6, 3. Pbl-c3,
Lf8-g7, 4. e2-e4, d7-d6, 5. f2-f4, 0-0, 6. Pgl-
f3, c7-c5, 7. d4-d5, e7-e6, 8. Lfl-e2, e6 x
d5, 9. e4xd5, Lc8-f5, 10. 0-0, Tf8-e8 (Dit
alles is bekend. Eind vorig jaar behandel-
de ik in deze rubriek de partij Banfalvi—
Szüagyi, Hongarije 1968, waarin Zwart
het door de theorie aanbevolen 10. ...Pe4,

II. Pe4:, Le4:, 12. Pg5, Te8 beproefde,
maar na 13. f5! een hevige aanval te ver-

duren kreeg. Ik merkte toen op: 'Het lijkt

niet onwaarschijnlijR, dat men na de on-

derhavige partij voor Zwart naar andere
voortzettingen zal moeten omzien; mis-
schien 10. ...Te8, 11. Ld3, Dd7 benevens
Pb8-a6'-c7'. In zijn zojuist uitgekomen
boek 'Königs-indisch bis Grünfeld-Vertei-

digung' heeft Boleslavsky ook dit van de
Rus Murei afkomstige systeem aanbevo-
len: 12. h3, Pa6, 13. a3, Pc7, 14. g4, Ld3:,

15. Dd3:, b5, 16. cb5:, TebS, 17. a4, a6 'en

Zwart heeft voldoende spel op de dame-
vleugel'. Do partij, die thans het onder-
werp is, schijnt ook de aanbeveling Te8
en Dd7 in een verdacht licht te plaatsen)
11. Le2-d3, Dd8-d7, 12. Ddl-c2!, Lf5xd3,
13. Dc2xd3, Pb8-a6,'14. a2-a3, Pa6-c7 (In

SZACHY zegt de witspeler, dat Wit ook
na 14. ...Pg4, 15. h3, Ph6, 16. g4, f5, 17.

g5, Pf7 over de beste kansen beschikt; hij

kan naar believen voortzetten met h3-h4-

h5 en/of Tabl benevens b2-b4) Zie dia-

gram.

b c 3 ë f g
~

15. f4-f5!, Dd7xf5 (De pion niet slaan
ziet er niet erg prettig uit) 16. Dd3xf5.
g6xf5, 17. Pf3-h4, Pf6-e4(?) (In zijn

analyses geeft de witspeler 17. ...Pg4 als

beter aan, al heeft Wit zowel na 18. Pf5:,

Ld4+, 19. Pd4:, cd4:, 20. h3, Pe3, 21. Le3:,

Te3:, 22. Pdl, Tb3, 23. Tf4, d3, 24. Tel
als na 18. h3, Ld4+, 19. Khl, Pf2+, 20.

Kh2, Le5+, 21. g3 de beste kansen) 18.

Ph4xf5, Ta8-d8 (Of 18. ...Pc3:, 19. bc3:,

Lc3:, 20. Tbl, Ld4+, 21. Khl, etc.) 19.

Pc3xe4, Te8xe4, 20. Lcl-g5, f7-f6?

(Hierna is het min of meer uit; iets hard-

nekkiger was 20. ...Td7, waarop Wit met
21. Pg7:, Kg7:, 22. Tf4 voortzet) 21. Tfl-

f4!, Te4-e2, 22. Lg5-h4, Pc7-e8, 23. Tal-fl,

Te2xb2, 24. Pf5xg7, Kg8 x g7, 25. Tf4x
f6!, Td8-b8, 26. Tiff-eö, Tb2-c2, 27. Lh4-
g5, h7-h5, 28. Lg5-h6+, Kg7-h7, 29. Tfl-

f7+, Kh7-g8, 30. Te6-e7 on Zwart gaf op.

Blijft het probleem: hoe ontzenuwt Zwart
het vierpionnenspel?
Correspondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhetminastraat 28, Haarlem.

P. V. Pleines
Eergisteren namen de duiven van 'Pleines'

deel aan een wedvlucht vanaf Orleans.

De duiven, die een afstand van 537 km
naar de badplaats moesten afleggen, wer-
den om 5.40 uur in de morgen gelost. Het
eerste exemplaar arriveerde om 14.48 uur.

De laatste duif die in de prijzen viel

kwam één uur en tien minuten later bin-

nen. Hier volgen de door de duivenhou-
ders behaalde resultaten:

Jb. Koper: 1, 6, 8, 11; P. Dannenburg: 2,

10; H. C. Dorsman: 3, 7; J. Donker: 4:

M. Koper: 5; K. Driehuizen: 9 en D. Drie-

huizen: 12.

BOTSING
TUSSEN AUTO EN SCOOTER
OP ZANDVOORTSELAAN
Door tot op heden nog onopgehelderde
oorzaak botsten zaterdagmorgen op de
Zandvoortselaan in de bocht nabij de
voormalige manége een auto, bestuurd
door een 26-jarige inwoner van Aalsmeer
en een scooter, met een 60-jarige inwoner
van Zandvoort achter het stuur, tegen el-

kaar. De duopassagier van de scooter,

een 16-jarige scholier uit de badplaats, en
de bestuurder van de auto werden met
inwendige verwondingen en kneuzingen
in het Marinehospitaal te Overveen opge-

nomen.

BROMFIETSBESTUURSTER
BIJ AANRIJDING GEWOND
Zondagmorgen werd bij een botsing tus-

sen een brommer en een voetganger op
het aan de westzijde van de boulevard
Barnaart gelegen rijwielpad, de bestuur-

ster van de bromfiets, een 18-jarige scho-

liere uit Haarlem, gewond. Zij werd met
een ambulancewagen naar het Marine-
hospitaal te Overveen vervoerd.

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek
Romans;
Anthony - Anna Boleyn. 1969
Baardman - Nieuwste omnibus. 1968
Carmiggelt - Haasje over. 1968
Guareschi - Mijn man is op kostschool.

1968
Hebden - Ooggetuige. 1969
Sartre - Le mort dans 1'ame. 1949
Simenon - Le déménagement. 1967
Lenz - Das Feuerschiff. 1968
Kipling - The jungle book. 1894
Knebel - The zinzin road. 1967

Ontwikkelingsïektuur :

De bejaarden. Jaargang 1968
Een bundel romantiek, ingeleid door A.
.Saalborn.
Cardus - Kathleen Ferrier. 1954
Eddy - Retrospection and introspection.

1920
Giap - Dien Bien Phoe. 1968
Hooke - Een zomer met een zeehond. '68

Lectura. Jaargang 1967-'68
Ligplaats voor jachten. 1966
Lotgering-Hillebrand - De weg tot het

hart. Delen I en II.

Maatstaf. Jaargang 1967-'68.

Mossel - Als daglooner in het heilige land.

National Geographic 1968, deel I.

Ritter Jr. - Van stamelaar tot redenaar.
1949

Sehürmann - Het oosterse tapijt. 1968,
Theoaofia. Jaargang 1968
De vegetarische bode, jaargang 1967-'68.

Tennisclub „ZANDVOORT"
Promotiewedstrijden
Zandvoort II—Leidse Hout II 5—3

Zandv. II promoveert naar de 2e klasse
Zandvoort V—Baarn III 7—

1

Zandv. V promoveert naar de 4e klasse
Uitslag zaterdag, -gemengde kompetitie:
Zandvoort I—A.B.C. 1 2—

2

Kruiswoordpuzzel
1 2. ' Z> ^H* 5 ü

m m
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et. p.mm.-hoogte

abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;

per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

losse exemplaren 20 cent.

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 2135.

U**ÏJ-^Ü.^,Wf

ZANDYODRTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ,

saneringsplan 'noordbuurt'

a.s. dinsdag

in gemeenteraad

restaureerd monument, hetzij als geheel

opnieuw in stijl herbouwd pand op de
daartoe geëigende plaats in' het geheel.

Op deze wijze, vervolgt het kollege, zul-

len die panden als typisch voorbeeld van
hoe de Zandvoortse vissersbevolking vroe-

ger was tussen het overige een. plaats

kunnen vinden. Het streven is de wijk
als woonbuurt te herstellen en deze op te

nemen in een zgn. toeristisch circuit, de-

len b. en w. in hun nota mee.

wandelbuurt
Behalve de buitenomtrek van het buurtje,

bestemd voor het wijkverkeer, toont het

plan geen eigenlijke rijwegen. Het is be-

doeld als wandelbuurt met straten en in-

Het door de stedebouwkundige dr. ^^J^^ ^J^-Jj^u «n £™ p£&~ * %°g £»*££
ir^C. Th. Nix in opdracht van de mak^loT'ortf«SnTfcT van

t ^H^W^^K^
gemeente Zandvoort ontworpen sa- *»*»

ÏTSSkEiiE ^""SToSSS Sfe^P^ïHi^^
neringsplan voor de 'Noordbuurt', 3^£ ££?». 'SLrv^^ ™k**f $V\u1^ass1n Sf»
i< rW W 1™1W„ van h ™ w ™ breiikt naar hun oordeel de basis, omdat Y?or pbrmk als bu

iK.™?ïï
8°, a!™IS door het kollege van b. en w. op

, het betrokken gebied nog slechts zeer
fe-restaurants en wellicht ook als expo-

de agenda van de,, dinsdag te wemigJd̂ ^ w^kej c^spronke-««^L^rkT dienstver-

houden raadsvergadering geplaatst.
lljke staat bewaard zlJn gebleven.

lenond verkeer worden toegestaan, in het

nArcnwinUll.'lr rr^,. Alt- „„., :„„.„ Plan is een geheel nieuw stratenplan op-
Uorspronkelljk ZOU dit sanenngs-

hnnui«+iil genomen. Voor het rijverkeer dienen het

plan in de raadszitting van februari UUU-nUHdllUS>e UUUWSIIJI Gasthuisplein, de te verbreden en nieuw

i 1 ziin behandeld maar r\p holian Uit ' het vervolg van de toelichting blijkt geprojekteerde Swaluëstraat, de te ver-
ja. Zijn Denanaeia, maar ae Denan-

dat het koIlege de dorpsbebouwing in de breden Prinsenhofstraat, de Pakveld-

deling werd op verzoek van het kol- 'Noordbuurt' wil handhaven door in de te straat, die een goede verbinding zal vor-

leee verdaaird tpneindp Vief wmPPn saneren wijk geen hoogbouw toe te staan, men met het boulevardcentrum en de te
lege veraaaga teneinae net gemeen- De bedoeiing is dat in de -Noordbuurt* verbeteren Kruisstraat. Parkeergelegen-

eengezinswoningen zullen verrijzen al dan heid is aangegeven aan de westzijde van

niet met de mogelijkheid van winkels, ca- de Swaluëstraat en op het Gasthuisplein,

fé's en werkplaatsen voor ambachtelijke De gevaarlijke verkeersituatie nabij de

bedrijven. Bij de uitvoering van de be- aansluiting van de Pakveldstraat op het

bouwing denken b.~ en w. aan een sober Jan Snijerplein is in het ontwerp geëli-

architektuur type n.1. de oud-hollandse mineerd, schrijft het college in zijn nota.

bouwstijl, welke zich kenmerkt door vrij

steile dakpannen, witgepleisterde muren rnnnUni6nt.BnZ0r0
In de zeven pagina's tellende nota van met uitzonderingen naar gelang de wel- a

toelichting bij het saneringsplan 'Noord- stand dit eist. De enkele daarvoor in aan- w j| meer restaureren
buurt', schrijven b. en w., dat zij met dit merking komende panden van oorspron-

ontwerp een basis willen leggen voor het kelijke stijl zullen daartussen heel goed
in welstand brengen van de buurt, waar- een plaats kunnen krijgen, hetzij als ge-

tebestuur in de gelegenheid te stel-

len de tegen het ontwerp ingedien-

de bezwaarschriften van bewoners
van de 'Noordbuurt' e.a. belang-

hebbenden, nader te bestuderen.

van de bebouwing bestaat uit een menge-
ling van oude woningen, vernieuwingen
en vervallen restanten, die herinneren
aan vervlogen tijden. Door het langzaam
in verval raken van de buurt heeft het
gebruik van een groot deel van de wonin-
gen zich geleidelijk aan de oorspronkelijke
bestemming onttrokken en zijn diverse
panden in gebruik genomen als opslag-
plaats, stalling, werkplaats e.d., aldus het
kollege.

Ook de oorspronkelijke bebouwingswij-
ze past, naar het oordeel van b. en w.,
niet meer in de huidige woonkultuur. Het
vloeroppervlak van vele 'woningen bevindt
zich een halve meter of meer beneden het
straatniveau, deuren en _ raamkozijnen
zijn te laag geplaatst en de indeling van
de perceeltjes voldoet niet meer aan de
eisen, welke heden ten dage aan wonin-
gen worden gesteld. Voorts achten b. en
w. de straatjes van de wijk te nauw voor
normaal rijverkeer.
Het door ir. Nix ontworpen sanerings-

SANERING 'NOORDBUURT'
GAAT BIJNA
4.000.000 KOSTEN

Voor

RADIO en TV
naar

Radio Peeters nv

BURGERLIJKE STAND
13 juni 1969 — 19 juni 1969

Geboren: Edwin, z.v. G. Keur en A.
Bol; Judith Deborah, d.v. W. E. Baanstra
en E. Poorta.

Overleden: Willempje van Sluisdam, oud
5T jaar, gehuwd met J. S. J. G. Zwart;
.Gerre Christina Doodeheefver, oud 52

jaar, gehuwd met J. H. Mooij.
Ondertrouwd: Edward John Dammers

en Jacoba Geertruida Ottenbros; Louis
Swart en Alida Vink; Pieter Arie Mulder
en Marianne Theresia Molenaar.
Gehuwd: Hans Wolf en Anna Henrietta

Elisabeth Baan; Gerardus Martinus Erich

en Maria Beatrix Nobel.
Overleden buiten de gemeente: Wilhel-

B. en w. delen in hun nota mee, dat de

centrale direktie voor de volkshuisvesting

en bouwnijverheid en de rijksdienst voor
Monumentenzorg meer oude visserswo-

ningen en werkplaatsen willen handha-
ven en restaureren dan in het ontwerp-
plan is voorzien. Naar het oordeel van het

kollege- zou bij de overneming van de sug-

gesties 't saneringsplan niet meer voldoen

aan de eisen, welke aan een goede ruim-

telijke ordening zijn te stellen. Het zou
neerkomen, aldus b. en w., op een poging
de 'Noordbuurt' te herstellen volgens een
buurtbeeld, dat juist door gemis aan aan-

passing de verkrotting heeft moeten on-

dergaan.
Tegen het saneringsplan 'Noordbuurt'

zijn blijkens de nota_van toelichting ne-

gen ..bezwaarschriften ingediend. Het me-
rendeel van de bezwaren richt zich tegen
nadelige financiële gevolgen tengevolge

van de uitvoering van het plan. Het kol-

lege adviseert de raad de adressen — op
één na — niet ontvankelijk te verklaren

en het saneringsplan 'Noordbuurt' kon-
form het ontwerp goed te keuren.

De direktie van de dienst van publieke
werken heeft de uitgaven en inkom-
sten van 't saneringsplan 'Noordbuurt'
in mei van het vorig jaar berekend.
Hierbij is de pw direktie uitgegaan
van de gedachte dat de gemeente alle mina Kloos, oud 56 jaar, gehuwd met P.

percelen in 't betrokken gebied koopt, Scheeres; Lourens Kuijper, oud 82 jaar,

hierna de eventuele noodzakelijke res- gehuwd geweest met M. van Bruggen,
tauraties verricht dan wel de percelen
sloopt, waarna tot uitgifte van de "—~—~

—

bouwkavels volgens het nieuwe plan
wordt overgegaan.
Met de

_
uitvoering van de sanering

van genoemde wijkverwervingskosten,
restauratie percelen,, bouwrijpmaken
en stedebouwkundige kosten is een be-
drag van ƒ 3.945.000,— gemoeid. De
opbrengst van ' de grond wordt ge-
raamd op ƒ 1.182.730,— en de bijdrage
die het rijk in de verwervingskosten
verleend, ingevolge de 'Beschikking
Bijdragen saneringsplannen', 1.968.000
gulden (80%). De gemeente Zandvoort
moet ƒ 794.270,— bijdragen in de aan-
koopkosten van de percelen. Van dit
bedrag is circa ƒ 495.810,— reeds in
de aankoop van oude woningen en be-
drijfsruimten geïnvesteerd en resteert
een uitgave van 298.460,—, aldus de
raming van pw.

ook voor uw

grammofoonplaten

naar

Radio Peeters nv

instelling kommissie

voor de beroepschriften

heeit instemming van b. en w.

t j !•• i x J v„„J gen een beschikking van het college kan

T „ ,.
In de bijeenkomst van de Zand- get weini bevredigend zijn, dat hetzelfde

b^n w SbHaalat dl'dS ™ortse gemeenteraad op 24 juni college de raad over het ingediende ver-
u. en w. meroij aan aat aeze crjiers ° wcerschrift adviseert.
nog gewijzigd kunnen worden, aange- a.S. stellen b. en w. de raadsleden Hoewel het vanzelfsprekend een eis van

huTsvesting
tr

en
e

SnHveXif en^ê voor de behandeling in het leven te de eerste orde is, dat bij het uitbrengen
nuisvesung en Douwnnverneia en ao o

van een adv ies aan de raad een duidelijk
rijksdienst voor Monumentenzorg na- roepen VOOr de behandeling van en obiektjef beeld van de zaak wordt ge-
gaan of wellicht een groter aantal per- , i

burzerü aan de raad CC- geven, zal een procedure, waarbij de voor-
celen is te handhaven en m welstand door ae Durgerij aan ae raaa ge ë^ . ^ ^^ v&n een speciaa)
te brengen dan in het ontwerp-plan nchte beroep- en bezwaarschriften. daartoc in het leven geroepen orgaan hei-
het geval is. Hierover worden door b. _. , . ,,.

dereelükc vertrouwen van de burger in een goede
en w. genoemde mstanties nog bespre- Up de instelling van een aergeiijKe

rechtsbededeli ten goede komen> aldus
kingen gevoerd. Het kollege wijst er kommissie hadden de raadsleden b en w
verder op dat sedert de opstelling van w T, M «• i / i \ N t in het vervolg van hun pré-advies aan
de financiële opzet nog bepaalde aan- W. In. M. Kok ^azDJ en 1>. j. ^ ^ steUen\ en w voor de samen.

kopen hebben plaats gevonden, die Tanssens (bp) verscheidene malen stelling, taak en werkwijze van de kom-
daarin nog niet zijn verwerkt. Tevens

£ „-rneentehevtnur aancedron- missie ^ reSelen in een verordening,
zal de opzet wijziging ondergaan in- bij het gemeentebestuur aangearon

waarvan zii |e raad inmiddeis een kon-
dien het Rijk van mening is, dat be- „en# t hebbe£ toegezonden,
paalde panden niet door de gemeente ö

Het koilege steit zich voor om in alle
Zandvoort behoeven te worden aange-

; Genoemde afgevaardigden waren van oor- gevallen, waar in aan een belanghebbende
kocht.

deel da). aan een dergeiijke kommissie uitdrukkelijk krachtens de wet of veror-

grote behoefte bestaat, omdat ieder die dening een recht van beroep op de raad

meent zijn beroep of bezwaar aan een uit- wordt toegekend de inkomende beroep-

spraak van de raad van de gemeente te schriften te doen behandelen door de kom-
moeten onderwerpen, het zeker op prijs missie voor de beroepschriften. De kom-
zal stellen bedoeld beroep of bezwaar missie brengt daarna haar advies recht-

vooraf mondeling te kunnen toelichten streeks uit aan de raad, die daarop in

aan do kommissie uit de raad. Boven- openbare vergadering beslist. Van het uit-

dien zou de raad, door het uitvoeriger gebrachte advies wordt een afschrift aan

kennisnemen van de feiten, een meer tot b. en w. toegezonden, opdat zij — voor-

oordelen bevoegd besluit kunnen nemen, zover daartoe aanleiding bestaat — hun

aldus de beide initiatiefnemers. standpunt aan de raad kenbaar kunnen
In hun pré-advies erkennen b. en w. maken,

dat de instelling van een dergelijke kom- De appellant, vervolgen b. en w., heeft

missie in een behoefte kan voorzien. Voor het recht zijn beroepschrift in de kommis-
iemand, die een beroep h„eeft ingesteld te- sie toe te lichten en kan zich daarbij la-

BEGRENZING
SANERING
'NOORDBUURT'

Het saneringsplan 'Noordbuurt' be-
strijkt een gebied dat wordt begrensd
door het Gasthuisplein, de Kruisstraat,
de Prinsenhofstraat, de Swaluëstraat,
de achterzijde van de panden aan de
Haltestraat en aan de Kleine Krocht.
Dit gebied is ongeveer 2 ha groot.
Het ontworpen plan onderscheidt de

eigenlijke Noordbuurt, de zuidoostelijke
terreinen welke aansluiten op de be-
bouwingen van het raadhuis en aan de
Haltestraat, alsmede de noordoostelijke
terreinen.
De zuidoostelijk gelegen terreinen

voorzien in een uitbreid ingsmogelijk-
heid ten behoeve van het raadhuis mot
annexe diensten. Deze bebouwing moet
een overgang vormen naar de kern van
het plan.

De noordoostelijke terreinen hebben
de bestemming van bedrijf of winkel,
terwijl woningen zijn toegestaan.

In het plan is het aksent gelegd op
de ontwikkeling van zijn kern-as, wel-
ke wordt gevormd door de Gasthuis-
straat met twee pleintjes. Op deze
plaats is gedacht aan de bestemming
winkels, horecabedrijven met eventueel
bijbehorende woning. Aan de Kruis-
straat is de bestemming hoofdzakelijk
beperkt tot woningen. Het terrein tus-

sen de kern-as en de Swaluëstraat
heeft in beginsel een woonbestemming,
maar opent de mogelijkheid tot een
bestemming van klein ambacht en nij-

verheid.

AGENDA
voor- de openbare vergadering van de
Zandvoortse gemeenteraad op dinsdag 24
juni a.s. <jm 20 uur in het gemeentehuis.
1. Notulen van de vergadering van 27

mei 1969.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, enz.
4. Begrotingswijzigingen.
5. Interpellatie door het raadslid Atte-
ma over het toekennen van huurver-
goedingen ingevolge de Algemene Bij-

standswet.
6. Adhaesie betuiging aan een motie van

de raad der gemeente Rijssen inzake
bouwterrein voor Woningwetwoningen

7. Vaststelling bestemmingsplan 'Noord-
buurt'.

8. Pré-advies inzake een voorstel van de
raadsleden Kok en Janssens tot instel-

ling van. een kommissie voor de be-
roepschriften.

. ^
9. Vervanging twee ketels ceritrale^ver-

warmingsinstallatie in de watertoren.
10. Voorlopige vaststelling rekeningen

dienstjaar 1967.
11. Oprichting havo-afdeling bij Wim

Gertenbachschool.
12. Verkoop van grond voor ambachte-

lijke bedrijven.
13. Aanschaffing geluidsprojektor ten be-

hoeve van de Mr. G. J. van Heuven-
Goedhartschool.

14. Aanvraag ex artikel 72 lager onder-
wijswet 1920 ten behoeve van de Wil-
helminaschool.

15. Verstrekking van aanvullende geldle-
ningen aan de woningbouwvereniging
E.M.M.

16. Pré-advies inzake het beroepschrift
van H. Kroon tegen een weigering
van brugemeester en wethouders tot
verlening van een ontheffing ingevolge
de Winkel- en bedrijvenverordening
voor perceel Kruisstraat 24.

17. Onbewoonbaarverklaring van de wo-
ning Kruisstraat 22.

18. Vaststelling ontwerp-bestemmings-
plan 'De Wittstraat'.

19. Aanschaffing grondverluchtings-
machine voor de plantsoenendienst.

20. Rondvraag.

WATERGETIJDEN

i Heden vrijdag 20 juni

's avonds 10 uur

OPENING
van Wiener Café

„zLanterndr
BAR-DANCING

DIACONIEHUISSTRAAT 1

Gaarne hopen wij ook U te mogen
begroeten.

Gezellige geheel eigen sfeer, met
levende muziek!

De direktie,

L. HOLLENBERG
G. A. PAAP



strandschap zandvoort

hield

eerste openbare vergadering

DIREKTIE

'GROOT KIJKDUIN'

NEEMT AFSCHEID

Mensen en zaken OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De derde mogelijkheid
Openbaar spreekuur

Morgen zullen de autosportliefhebbers Het C0Uege van burgemeester en wethou-
hun hart weer ophalen aan de Grote ders van zandvoort houdt op 27 juni a.s.

Na twintig jaar de direktie te hebben ge- Prijs. Zij zullen in massa de badplaats pm 2o.OO uur een openbaar spreekuur in

voerd van het kindertehuis "Groot Kijk- aandoen, het strandleven laten voor wat öe RK No0dkerk aan de Linnaeusstraat,
, , x , „ „ „.. ., het is en een vreedzame — zij het enigs- ain jer

duin, nemen de dames M. C E v Huuk-
zins opgewonden - bezetting van het Belangstellenden worden in de gelegen-

sloot en H. Evertse, resp, direktnee en duinterrein rondom het circuit vormen. ne }d gesteld zich te oriënteren over de
adjunkt-direktrice, afscheid van het te- De voorbereidingen om de stoet op te plannen ten aanzien van de ontwikkeling
huis. vangen zijn voltooid: men kan komen. van de wijk 'Nieuw-Noord'.
In 1949 kwamen zij naar Zandvoort om De cracks van de rensport hebben. een Men kan over deze plannen en alles

nlaats de eerste onenbare vereade- teük th
.

uls
'
meende hij.

„ . huidige pand- aan de Dr. Smitsstraat - spanning stijgt ten top! den .pictais. ui- ecrau, uijuiuin- vugauc De bnef van de heer Zeegers, waarin ter hand te nemen . Direkt. na het aan- De politie is paraat, zoals dat heet, en Burgemeester en wethouders van Zand-
nng van het bestuur van t btrand- een aantal suggesties werd gedaan voor vaarden van hun funkties hebben beide morgenochtend zullen op het Stations- voort

errnn 7-indvnnrr rehniiden sinds
betere nyglënische voorzieningen aan het dames de verbetering van het interieur plein, na het appèl, de dagorders worden

suiap Zjdiiuvuun j,uiuuuui, miuk» strand en de boulevards, o.a. door het en de modernisering van de akkommoda- uitgegeven. Ieder jaar worden de instruk-

de oprichting van dit illter-gemeen- plaatsen van grotere papier- en afval- Ue van het kindertehuis energiek aange- ties scherper en de organisatie omvang-

tpUSU snTtip-nwprlniiusnrpanTi in MR hakken, werd door verscheidene leden van kt Hun lnspanning is nlet zonder re- rijker, want de Grote Prijs vereist nu
teiijK samenwenungsorgaan in <to. het strandschap positief gewaardeerd. sultaat gebleven. In de loop der' jaren eenmaal een speciale aanpak.

zijn zij er in geslaagd door het laten uit- Daarnaast zal er ook nog wel sprake

voeren van interne verbouwingen, van hetl zijn van een bad- en strandleven.
In zijn inleiding gaf de voorzitter Een van hen sprak de wens uit dat het

zijn Z1j er in gesiaagd door het laten uit-

vin hpf strandsrhan 7andvoorts Semeentebestuur van Zandvoort aan de voereB van jnterne verbouwingen , van hetl .
„ ,Van nel Siranascnap, z-anavooris tips de nodige aandacht zou besteden. sombere interieur een prettige en gezelli- Behalve het circuit heeft Zandvoort ook

burgemeester A. Nawijn, een be- Voorzitter Nawijn zegde toe dat dit zeker omgeving te maken,
, ., j^^^ji zou gebeuren, maar wees op de financiële - - - -

knopt overzicht van de totstandko- konsekwenties van q.e.a. Na enige dis

nog een zee met een stuk strand, waar-

De burgemeester,
A. NAWIJN '

De secretaris, .

J. HOOGENDOORN, -wnd".

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt,
ter voldoening aan artikel 26 van de Wet

Het kindertehuis biedt momenteel plaats op~ in het seizoen talloze mensen - als ZttoTlfSetnZ^in ^Zrjdt '

aan circa 70 jongens en meisjes, die zijn 't kan — van de zon en de zeelucht ko- ^L^Ln^^.^.^Jl^^I^t
ming van het schap en het werkter- k"ssie over het nut van een strand- onderverdeeid in groepjes, die elk over men genieten. Vandaar dat Zandvoort stemnn^ssDlan 'Bramenlaln

- - --- schoonmaakmachme — volgens voorzitter een ejg0n huis-eetkamer en een bijbeho- aan ^fln'»oto «mr^t- o-onnpmri on-mimugoyiau siaiueiuaau

rein van de instelling.

Een jaar na de tweede wereldoorlog be-

een badplaats wordt genoemd.

, . , , ,. ... , ,,.., -«.- je Kunnen DescniKKen. in ae Het is in het verleden wÊl eeno 6<=u^u.u ~0(jureiMie één maand Ier
' ePmpPr\tPoPorP~

huidige konstrukties niet m de praktijk twintig jaar dat beide dames de skepter dat door de wedstrijden op het circuit de
f^ie toor een ieder ter ïnJSTÏ

e"
t

tesecre

ring van 27 mei 1969
stemmings

Het is in het verleden^e^ gebeurd ZL£3FL?t ™TtS J° *Si"2

vastgestelde be-

Eientveld',

Nawijn en de heer Lindeman voldoen de rend keukentje kunnen beschikken. In de
-

. *. , ^ , -. ^ ,
twintig jaar dat beide dames de skepter . . „„„. ,„r 1I1ZH™ ,,„,

besloot men het schrijven van de hr. ,Groo(. Kijkduin' Zwaaiden — waarin belangen van de badgasten een beetje "»"" vuui^cu «i« ter u^age ngi.

sloten de gemeenteraden van Amsterdam, Zeegers in handen te stellen van het ge- kinderen worden ooaenomen die toever- werden veronachtzaamd. Dat werd -wel '-' ZlJ. dl£>
zlch tijdig met bezwaren tot de

tarie voor een ieder ter inzage ligt.

Haarlem en Zandvoort om, met toepassing meëntebestuur van Zandvoort. "
^ouwd^iin^a^d^Raad'voor de Kinder- weer"spoedig "vergeten" als de zomer vier gemeenteraad hebben gewend kunnen ge-

van de toenmalige bepalingen van de ge- De voorstellen met betrekking tot de bescnermmE . voogdiipupillen en ondertoe- maanden lang goed was, want dan komt d
,

UI
?
nde dez

„
e
T

termijn bij Gedeputeerde
rii-»!or,-no- „o™ v,of Loc-iomonf ,-ot> nrfo Hiu e' ° .

J,.. c „«„„ een gnkele dag er niet zo op aan. In een Staten van Noord-Holland schriftelijk be-meentewet, een regeling aan te gaan ter wijziging van het reglement van orde, die zicntgestelden — hebben ongeveer 2000
behartiging van de gemeenschappelijke de openbaarheid van de vergaderingen kinderen in het tehuis gewoond,
belangen, welke betrekking hebben op de van het schap moet regelen, de jaarreke- In verband met het vertrek van direk-
openbare orde, zedelijkheid en gezondheid ning ver 196S en de begroting voor het trice en adjunkt-direktrice wordt door' het
aan het strand. Daartoe werd een rechts- komende jaar, werden na enkele op- en bestuur van .Groot Kijkduin' een af
persoonlijkheid bezittend lichaam in het aanmerkingen zonder hoofdelijke stem- SCheidsreceptie aangeboden en vindt
leven geroepen onder de naam Strand- ming goedgekeurd. maandag 30 juni as. in het Gemeen- . _ .

schap Zandvoort. In de rondvraag vroeg de heer Attema schapShuis aan" de .-Louis Davidsstraat een gelukkig zijn met de kombinatie Grote
De in het Strandschap Zandvoort zit- aandacht voor het parkeren van de zie- feestelijke bijeenkomst voor de jeugd van Prijs—hete stranddag! De ervaring heeft

ting hebbende bestuursleden worden op kenwagen bij de patrouilleposten van de het tehuis piaats. Aan de receptie en het geleerd dat Zandvoort dan meestal op do
voordracht van de kolleges van b. en w. ZRB. Op drukke dagen in het seizoen kinderfeest gaat op zaterdag 28 juni een rand van de chaos balanceert. Maar ze
van Amsterdam, Haarlem en Zandvoort leidt dit tot moeilijkheden, zei vragen- reunie voor oud-pupillen en oud-leidsters hebben 't ieder jaar nog gefikst, desnoods
door de gemeenteraden aangewezen. Te- steller. Voorzitter Nawijn deelde mee, dat vooral Tot pvolgerT van de scheidende door de liefderijke verzorging van de ge-
vens hebben in het bestuur zitting ver- er voor de ambulancewagen plaats is ge- direktnee is de 30-jarige heer J. A. van meentearts, die de mannen vaak iets toe-

minder goed seizoen wordt iedere zonne-
straal als 't ware uitgebuit en dan is

ieder zonnig weekeinde er één!
~

Zij, die de verrichtingen van de politie"

na zo'n circuit-evenement van dichtbij

volgen, weten dat de politiemensen niet

zwaren tegen bedoeld bestemmingsplan
indienen.

Zandvoort, 18 juni 1969

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN

FAMILIEBERICHTEN

tegenwoordigers van de ministeries van reserveerd bij de posten en dat deze voor
binnenlandse- en sociale zaken. ziening tot tevredenheid van de reddings-
Na de leden en plaatsvervangende Ie- brigade is geregeld. '

den bij pers en publiek te hebben geïn- Dr. D. L. Kedde, vertegenwoordiger van
troduceerd, stelde voorzitter Nawijn voor het departement van sociale zaken, kwam
met de afwerking van de 7 punten tellen- nog even terug op de brief van de hr. Zee-
de agenda — gepubliceerd in de Zandv. gers. Hij had er grote waardering voor,
Courant van & juni j.1. — te beginnen. maar hij kon het optimisme van de

Bij de vaststelling van de notulen van schrijver over het gedrag van het publiek
de bijeenkomst van het strandschap op bij het deponeren van afval niet delen. Hij

het vorig jaar, infor-

Huis, die eerder een soortgelijke funktie diende, dat in de wielersport zonder meer
in een tehuis in Middelburg bekleedcje,

benoemd.

GESLAAGD VOOR EXAMEN

doping zou worden genoemd!
Er zal weinig verschil bestaan tussen

de drukte op een zaterdag en een zondag.
De mensen zijn wel zo gewend geraakt
aan de vrije zaterdag met deze dag, als

het weer meewerkt, dikwijls een topdag
was.
Wat moet er nu gebeuren? Moeten we

morgen zonnig en warm strandweer heb-
7 november van het vorig jaar, infor- twijfelde aan de gediciplineerdheid van De navolgende leerlingen van de Wilhel-- ben "of moet het regenen. Het is een ver-
meerde de vertegenwoordiger van de ge- hef publiek t.a.v. het rein houden van zijn

minaschoo] _i1n toesrelaten tot de Christe- schrikkelijk dilemma. In beide gevallen is
meente Zandvoort in het bestuur, de hr. omgeving en aan de resultaten van de op

""naschool zijn toegelaten tot ae ennste ^ ^^ aktiscn hetzelfde .

J. L. C. Lindeman, hoe het stond met de dit doel gerichte akties. 'Wij moeten er "Jke Scholengemeenschap voor Lyceum Er ig nog. een derde m0geiijkheid .tot
bijstand van de rijkspolitie aan het strand toch maar in blijven geloven,' vond voor- en Havo. Arie Jan de Boer, Tjeerd Faber, rekreatie: een verre voettocht door ,het
gedurende de zomermaanden (deze bij- zitter Nawijn. Volkert Jan Hage on'Annelies de Leeuw, waterleidingduin, liefst zo ver mogelijk
stand wordt de laatste jaren niet meer Een uur na de aanvang van de vergade- T t h t 0oornhprt T VPPum werdPn tnecre- naar zuid! Een mogelijkheid die aanlok-
verleend — verslagg.) en de besprekm- ring, die om pl.m. elf uur was begonnen, ,°r ne

; ^ornnelt ^yceum weraen toeg*.
kelijker wordt naarn\ate de behoefte aan

gen die met de gemeente Bloemendaal s i ot de voorzitter . deze eerste openbare laten Juultje van der Does, Bert Lense- gezonde ontspanning groter is.

zijn gevoerd om de door het strandschap zitting van het strandschap. De publieke link, Marijke Meek, Tineke Rinkel en Ondergetekende denkt dat hij dat maar
uitgevaardigde verbodsbepaling voor het interesse voor de besprekingen en beslui- Wim Wiebes. De traditionele afscheids- zal doen. Zeker, de duinen van de Am-

avond van leerlingen van de 6e klasse,

die de school gaan verlaten, vindt heden-

avond plaats. Tijdens de bijeenkomst zal

door een aantal scholieren de musical

'Meester Pennelik' op de' planken worden

vijn; leaen voor eij ue jaarujK.se sporuiag vuur ue <&tiuu- DOKTOREN: r ' r-.. , . j-

ï^v11

it^
er£ V°°rtse scholen

'
die! afgelopen dinsdag op ^entingen over de zondagsdienst -^or-

t Attomo ii-i
'Euintjesveld' werd gehouden, zijn de jon- den verstrekt via het telefoonnummer

d. Auxma, na , ,
- viiri<i<nW-o

verblijf van honden aan het strand ook ten van de bestuurders van het schap was
voor het strand van Bloemendaal te la- aan de schrale kant. Op de tribune had-
ten gelden. > den slechts drie personen plaats genomen

Voorzitter Nawijn deelde mee dat men m de vergadering bij te wonen.
t.a.v. de hervatting van de , strandsurveil-

lance door de rijkspolitie nog geen stap u
verder was gekomen. Het wachten is op Het bestuur van het Strandschap Zand-
een nieuwe opzet van bijstandsverlening voort is als volgt samengesteld: voorzit- gebracnt-

door de rijkspolitie, misschien opent die ter, ' burgemeester A. Nawijn; leden voor Bij de jaarlijkse spfaftTdag" voor de Zand- DOKTOREN
opzet perspektieven voor Zandvoort. de. gemeente Zandvoort, de heren A. Kerk- ....— .,..»

De heer Nawijn deelde mee, dat de be- man en J. L. C. Lindeman
sprekingen met de gemeente Bloemen- heren W. v.d. Werff en
daal t.a.v. aansluiting van de verbodsbe- voor de gemeente Amsterdam, gemeente-
paling voor honden aan het strand niets sekretaris mr. W. M. Morren, pl.v. lid mr,
heeft opgeleverd. Bloemendaal wil de p. j. j, Hoogenboom; lid voor de gemeen- waardoor zij in het bezit kwamen van de
hondenbezitters op dit punt niet aan te Haarlem, gemeentesekretaris mr. J. N. hp^rhikbaar e-estelde eerstp nriizen
banden leggen. Jammer, zei de voorzitter, Meysing; lid voor het departement van

beschlkbaar gestelde eerste prijzen,

maar zo staan de zaken er voor. sociale zaken, dr.' D. L. Kedde, pl.v. lid n
Een schrijven van de heer A. Zeegers mej. j. w. E. Laanbroek, pl.v. lid mr. W.

uit Zandvoort, dat bij de ingekomen stuk- Droogleever Fortuyn. Als penningmeester Gonnie Brugman, Annelies Faber, en Han-
ken was gevoegd, werd op verzoek van en sekretaris van het bestuur treden resp. neke Ilcken zijn s-eslaagd voor het diplo-
het plaatsvervangend lid, de heer J. At- p de heren C. Schouten, gemeente-ont- m „ M a„^atA at-„ m „'„(•„«„.,«„ h,m r,n.
tema, in extenso door de sekretaris van vanger van Zandvoort en K. Hoogen- ma kleuterleidster. Zij ontvingen hun op-

het strandschap, de heer J. Hoogendoorn, doorn, waarnemend sekretaris van Zand- leiding aan de Chr. Opleidingsschool voor

voorgelezen, nadat de voorzitter had ver- voort. kleuterleidsters te Haarlem.

sterdamse waterleiding. Want daar komt
men nooit in paniek. MOMUS

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST -

n

gens en meisjes van de school er in ge-

slaagd de korfbalwédstrijden te winnen,

van de huisarts.

Op 9 juli 1969 hopen onze geliefde |j
ouders, schoonouders en grootouders e»

Th. Cazander @

| H. H. Cazander-Penningh |}

[| de dag te gedenken dat- zij 50 jaar 1'
ra'" geleden in het huwelijk zijn -getre- m
w den. e)

% Dat zij nog lang gespaard mogen |j
S> blijven is de wens van hun dank- <a)

|p bare kinderen en kleinkinderen. S
Cs Nieuwkoop

:

$
^ Th. Cazander

||fA. Cazander-Turkenburg |n

Thea en Loes e»

H Melbourne: <j(

f E. J. Nolet §)

§™
H. Nolet-Cazander S
Eddy en Brian

|j

j|
Zandvoort, Prinsesseweg 25

|J
é Receptie 9 juli van 3 tot 5 uur in @
1 restaurant 'Chong Hai', Swaluë- §
H straat 2-4, Zandvoort.

|J

Dankbetuiging
Mede namens mijn vrouw, dank ik in de
eerste plaats dr. Moll, voor de goede toe-
wijding tijdens- mijn ziekte.
Verder onze dank aan het bestuur en per-
soneel E.M.M.. Het bestuur afd. Zand-_
voort A.N.B. Buren, vrienden en kennis-

J. G." Anderson, Kostverlorenstraa't 4, sen voor de grote belangstelling en me'
telefoon 2058.
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
P. Flieringa. Brederodestraat 1, tel. ^181
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5^091

T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

telefoon 5600.
J. F. Zwerver, Julianaweg la, teL 2499

ZandMHfrts Sad&aelc

(023) 3132 33

PREDIKBEURTEN

WIJKZUSTER: "

].

Zaterdag 21 en zondag 22 juni: . ,} ..

• Zr. S. 'M. Molenaar-de Wilde, Haarlem
;

merstraat -88,- telefoon 2720. "'*

-.

APOTHEEK: . . „|

,

'*

Als u gaat verkassen, let op uw spullen! 21 27 JUIV
:

, , _, ^ _ - «

Ze krijgen qok wel eens ruzie, maar nopit .-/eestraat Apotheek, Zeesljrliat 71

lang, want "daar is 't weer- eigenlijk niet Telefoon 3073. >

*" -

geschikt voor. Het blijft bij opmerkingen Avond-, nacht- en zondagsdienst,
als: 'Kom op m'n lip zitten!' of: 'Zou je „„,„_„.._,,,,,_, „

Mensen mensen, hier in dit land is alles woord, soms wel eens om een medemens je neven, je nichtjes en je tante ook niet DIERENARTSEN Haarlem en omstreken

mogelijk! Hollen of stilstaan. Het schijnt wat op te beuren als deze het niet meer meebrengen?!' -
-

.

Brj afwezigheid raadplege- men Cuitslul-

gewoonweg niet meer op te kunnen! We harden kan! Ze geeft inlichtingen wat je Ook moet ik vaak scheidsrechteren in tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon

zitten nu eenmaal in het schuitje en we tegen kwallenbeten moet doen: Niet in 'gevechten' om de stoelen. Maar als de
moeten meevaren! Begrijpt u dat nou? zee gaan, heb je geen ammoniak nodig! dag ten einde is, gaat iedereen tevreden
Er was van de week een mijnheer — Dan lopen ze wel eens een beetje kwaad (niet altijd!) naar huis. • ,

een tikkeltje verschroeid, maar dat is weg, maar Jans roept ze dan meestal wel Dan begint hier de grote schoonmaak-
eigen schuld! — die zei dat-ie dit weer terug en helpt hen aan wat middeltjes en opruim-aktie en 't kuilen dicht gooien, ^ RR. ...
beu werd. Hij kon er niet meer tegen op', tegen de kwallenbeten. Er worden fan- waar je soms uren aan bezig bent.' We h^vukmuü Ü1LK.K, üerKpiein.

>,

Dat is wel gek hoor, want toen het re- tastische kuilen gegraven, moeilijk voor weten dan dat de politie 't ook druk ZONDAG 22 JUNI: , ,'

gende elke dag, zei hij hetzelfde, 't Is de mensen die aan het strand moeten be- heeft met de mensen veilig langs de smal-
jferfc ;

moeilijk om het iedereen naar de zin te dienen. Maar ja, dat kan je moeilijk te- Ie wegen naar huis te dirigeren. 10.30 uur: eerw. heer J. H. Uytenbo-
maken. gen gaan, Sommige mensen hebben Ik kreeg van mijnheer de redakteur een gakrdt, kand. theol. te Amsterdam.

Enfin, laten we maar doorgaan en eens schijnbaar gouddelvers-allures aan zee brief van de direkteür van Touring Zand- '
' . - *

wat in m'n dagboek neuzen, waar ik na Soms denk ik wel eens dat ze er nooit voort. Hij keek me wat somber aan en Wijkgebouw Noord:

het weekeinde van zaterdag—zondag 14 meer bovenop komen! • vroeg me of 't allemaal wel waar was 10.30 uur: ds. C. Mataheru.

en 15 juni het volgende uit noteerde: Na het middaguur is er een algemene wat ik de vorige week geschreven had Jeiigdkapel: i,
"

ZATERDAG 14 JUNI — Stralend weer loomheid merkbaar in de gelederen. Uit over het gebeurde in het Touring-winkel- De heer G. J. Kwakkel. " '

in de ochtend al. De gasten komen vroeg het dorp komen berichten binnen van tje, waar een gast van Zandvoort een hele

naar zee, bang om geen plaatsje meer te chaotische toestanden met het parkeren, tijd moest wachten omdat een juffrouw NED. PROTESTANTENBOND
kunnen krijgen. Toch is het rustig, voor- De zuid-boulevard staat vol aan beide zij- van de VW met telefoneren niet aan een Brugstraat 15 -

(

zover je aan zee van rustig kunt spreken, den! Maar ook in schier alle straten en einde kon komen. Ik heb 'm maar gauw ZONDAG 22 JUNI:
't Loopt lekker regelmatig, zonder noc- straatjes stapelen de auto's zich op. Op gerustgesteld, want als het niet waar zou 10.30 uur: ds. A
menswaardige stroomversnellingen, maar het Friedhoffplein (bij het ster-flat) wor- zijn, zou zo'n redakteur natuurlijk voor Bussum.
wel stug en doelbewust. De mensen gaan den de vluchtheuvels als parkeerplaatsen joker staan, hoewel" ik het geschreven"' ' ' '

• "

nu zomer vieren! Tegen twaalf uur: gebruikt. Voetgangers moeten soms Ie- had! De direkteür van Touring Zandvoort GEREFORMEERDE KERK
mijn stoelen zijn niet helemaal bezet, vensgevaarlijke uitwijkbewegingen maken was erg boos en had liever gezien dat Julianaweg 15
maar er is wel sprake van gezellige druk- over de rijbaan, want de trottoirs staan met de direkteür kontakt was opgeno- ZONDAG 22 JUNI:
te. Frisdranken zijn in, maar de kenners vol of ze worden geblokkeerd door auto's, men. Maar nu is deze badgast naar de io en 19 uur . ds , j_ de -waard .

pikken toch gauw even een kopje koffie Het is bijna niet meer doenlijk om hier Zandvoortse Courant gelopen, waar ze dit KINDERKERK
van het fabrikaat-Jans. met je wagen te komen, want wie een stukje maar al te graag hebben opgeno-

Hier en daar komen er berichten bin- beetje laat in de morgen komt, kan ge- men! Daar kwam het ongeveer op neer. p^ROCHIE ST AGATHA Grote Krocht
nen dat er kwallen gesignaleerd zijn. Ja, garandeerd z'n karretje niet meer kwijt. Ik heb die gaat een paar dagen later nog "

'

je krijgt hier nooit iets helemaal ideaal. En nu klagen ze wel over gebrek aan eens ontmoet en ik kan wel zeggen dat H.H. Missen op zaterdag 19.30 uur.

Dagenlang landwind en die dieren komen parkeerruimte hier, maar je kan toch die man er helemaal- niet zo zwaar aan Zondag: 9.30 en 11.30 uur.

de pret met hun glibberige tegenwoordig- niet van het hele duingebied rond de bad- tilde om meteen naar de direkteür te lo- £q de week: iedere avond 19.30 uur:
heid opluisteren. Of bederven, zo u wilt. plaats parkeerterreinen maken ? Nee, ze pen. Alleen had-ie '

tegen mij aan het dinsdag3 t.m. zaterdags om 9 uur.
ZONDAG 15 JUNI — Waarnemers aan moeten de mensen adviseren met bus of strand z'n wedervaren in de Touring-tem- n,jk u iMnnrrt HTinn o«= t o *•

de Zeeweg en de Zandvoortselaan geven trein te komen. Het "strand kan genoeg pel verteld, waarschijnlijk om z'n gemoed ^« wri °pt? nV^nwriAr sw 11
koortsachtige meldingen van enorme troe- mensen bevatten, maar het dorp is aan te luchten bij mensen, die weten wat ser-

Donderda IS130 uur

deleven tijdens mijn ziekte en thuiskomst
uit het ziekenhuis.

J. Weber en echtgenote

Pedicure Salon

Mej. M. C. van Randeraat
Brederodestraa.t 44 — Telefoon 4802

afwezig tot 14 juli

AFSPRAKEN VANAF 14 JULI

%
KORTING

" OP ALLE '
;

!

STOOrtf-rsaEDEREN
'Crnlea Q«^f-«cht'»n gshaaldl

KERKSTRAAT-ZANDVODRT
Noorman (n.h.) te

Belangrijke

CHR. GEMEENSCHAPSBOND
vice-geven in een badplaats betekent. Nou
en toen zei hij er achteraan: 'En dat nog NED.

Maandagmiddag 3 uur samenkomst in

„Pniël", Zuiderstraat 3.

Gedurende de maanden/ juni, juli en
augustus GEEN samenkomst.'

NIEUW APOSTOLISCHE KERK

penverplaatsingen van oost naar west. De het aind van z'n latijn voor wat het par-
politie is in staat van alarm gebracht, keren betreft.

Om 8 uur komen de eerste vloedgolven Tweemaal moest ik 'gefourageerd' wor- wel in een tent van het Vreemdelingen-
het strand op. Ik heb met de hulpjes al den omdat de spullen uitverkocht waren, verkeer!' Meer is er niet aan de hand. De
m'n stoelen uitgezet. Ze staan (met de De leveranciers klagen dat ze de boule- direkteür van Touring Zandvoort schrijft

hoezen voor de wind er over) netjes in vard bijna niet meer bereiken kunnen, nog dat de Zandvoortse Courant nooit een
het gelid, met de open kant naar de zon, 't Moet natuurlijk niet erger worden, gelegenheid voorbij laat gaan om het
die nu al steekt! want dan komen de mensen hier op een werk van VW en Touring Zandvoort te

Jans zegt van te voren nooit zoveel, droogje te zitten! Tegen vier uur kwam kleineren, dwars te zitten of in een slecht WUnelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3

dan is 't net of ze de spanning aanvoelt er een licht paniekje: De vloed zette door daglicht te stellen. Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

van de dingen die komen gaan. Om 11 u. en maakte het strand uiteraard wat smal- Nou, beste mensen, dat is beslist niet JEHOVA'S GETUIGEN, Paradfjsweg 16
zie ik bijna geen zand meer. Opvallend Ier. Dat geeft altijd wat deining onder de waar. Het werk van de VW wordt altijd zondae 'o 30 uur- daetekstbesDrekimr
zijn de gevarieerde kleurtjes die de men- mensen, want de zce-kanters zoeken een gesteund door de krant. En daar draag

Man.Tidap-'20 11 • ^es-amenlHke bi-ihelstudle a^o ^-^TnS-^^'^m^r^^.r.
sen toepassen in hun badkleding of wat goed heenkomen, maar zien zich de weg ik met m'n badboek ook een steentje aan »^J| f^f

~«^b|g«W<«Ile 3648 fj»^™™™^,
(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht.
4245 Psychologisch' Test- en Advies-Cen-

" trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53.

TELEFOONITOMMERS
EN ADRESSEN .

2000 Brandmelding
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk , Raadhuisplein
4841 Gemeente-secretarie
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat '68,
1

(023) 242212 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven ,Jlinko"j Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Resttnirant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023) 265185 Singer Naaimachines vert. .

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
' P. Houssart, rep. en demonstr., Edta-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma
4519 Diamond Shop, fa. Barber <fi Zn,

Badhuisplein 10

daar voor door gaat! versperd door de landrotten op het war- bij! Niet meer boos zijn, we staan samen
De tent wordt weer het trefpunt van me zand. Als je dan van boven op het aan het begin van een lange hete zomer! HTTMANISTTSCH VERBOND

arhi-an-la ïiif o-atMtfto -rnn.rlnnt-cfr.rtfHo on e?f.-n^/3 «aor-lriil^f ie »f nuf aan Tlnio»-on- TV\f Ha \mlo-onrio WrpAlr mrnicjpn'verbrande, uitgeputte, zon-doorstoofde en strand neerkijkt, is 't net een mieren-
dorstige lieden! Dan staat Jans maar to hoop! In deze ogenblikken zit ook het ge-

lachen en heeft voor ieder een vriendelijk vaar van het verliezen van eigendommen.

Tot de volgende week, mensen!
STOELEMAN ZONDAG 22 JUNI:

GEEN OPGAAEJ



Omroepers

Te koop: groot WOON-
HUIS,

Bilderdijkstraat 17
zeer gesch. v, latere zelf-

bewoning, prijs 'slechts

ƒ 18.500,-. Kostverloren-
straat .113, telefoon 4479,

Gevr.: gepens. PERSOON
m. rijbew., die dagel. enige
bestellingen wil bezorgen
m. luxe auto. Br. postbus
68, Zandvoort! •

"

Bé Boterhoven de Haan
gedipt, pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds

Wegens vertrek te . koop

:

FORD TAUNUS 17 Super
1965, 20,000 km gelopen,
Nieuwe motor, i.z.g.st.

div. ass., t.e.a.b. Frans
Zwaanstr. 86, tel. 3848.

FLAT in Alicante (Sp.),
3-4 per's., v. 1 aug. tot 15
sept. te huur. Tel. (023)
251568.

Met spoed kleine KAMER
gevr. door.-jongeman, voor
perm. Telefoon 3807.

MEISJE of VROUW ge-
vraagd v. enkele ochten-
den p.w. Brederodestr. 21,

telefoon 2512.

TIMMERMAN b.z.a. voor
allerlei kleine KARWEI-
TJES, lste klas werk.
Zeer bill. prijs. Tel. 4989.

Gevr.: AUTOBOX, omg.
Rotonde. Br. ond. nr. 4801
bur. Zandv. Courant.

Te koop: MOBYLETTE,
billijke prijs. Const. Huy-
gensstraat 8.

Te koop aangeboden:

winkelpand
m. woning, voor vele doel-
einden gesch., centr. dorp.
Prijs: ƒ 75.000,- k.k.
Telefoon 4976.

Schooljongen, 14 jr., zoekt
VAKANTIEWERK.
Telefoon 3254.

Gevr. v.a. 1 juli tot plm.
half aug. voor 5 dagen
per week: DAME, om eni-

ge uren per dag wat licht
huish. werk te verrichten
bij invalide heer, modern
flatje bewonend. Br. ond.
nr. 4803 bur. Zandv. Crt.

Te huur, mnd. aug.: 1 ZIT-
KAMER + 2 SLP.KAM.
m. gebr. v. keuk., 10 min.
v.h. strand, 4 pers. Rede-
ker, Vondellaan 28.

'

Te koop gevr.: KOEL-
KAST. Telefoon 4317.

Zeer vlotte

typiste

b.z.a. per 1 sept.
voor 1 of meerdere ocht.

p.w. Br. ondl nr. 4802 bur.
Zandv. Courant.

ENGELS ^

door lerares M.O. Conver-
satie, opleiding voor exa-
men, billijk tarief.

Mej. J. W. Van Ovérklifl,

Zandv.selaaïP'293, 'bent-
veld, tel. (023) 241015.

Met D'66 geestverwanten
zoekt sectie Zandvoort van
D'66 KONTAKT i.v.m.-, ko-

mende verkiezingen; J. G.
Wijnbeek, Louis Davids-
straat 4, telefoon 4737.

HULP gevr. v.h. schoon-
houden v. winkel, maga-
zijn, enz. J. Th. KORT,
Grote Krocht 30-32, téle-

toon 2666.

WIE heeft voor 3 halve
dagen of langer HULP
nodig voor- ,bqekhoud- of
ander werk$-Br. ond. nr.

4804 bur. Z^ildv. Cr,!'?"

Te koop: FIAT 600 ƒ 500.

Zuiderstraad 13a.

Te koop: 3 MEISJES
FIETSJES en 1 RACE-'.
FIETS, z.g.a.n. Helmers-
straat 26 (na 5 uur).

Z.g.a.n. KINDERWAGEN
te koop, ƒ 75,-. Zeestr. 65,

telefoon 5535. - ,

Gevr.: tijdelijke WOON-
RUIMTE, kamers of zo-

merhuis, omstr. september.
Reinwardtstr. 21, tel. 5904.

Te koop gevr.: ZITBANK
of 1 pers. SLAAPBANK,
van part. Br. ond. nr. 4806
bur. Zandv. Courant.

Jongeman, 16 jr., b.z.a. als

VAKANTIEHULP v. half
juli tot eind aug. .Br. ond.
nr. 4805 bur. Zandv. Crt.

Tijdel. zelfst. JUFFROUW
gevr. van 8-12 u., ƒ4,- per
uur, van maandag t.m.

zat. Mw. Schiff, Kostver-
lorenstr. 94, tel. 2607. *

Flinke zelfst. JUFFROUW
gevr. v.d. huish., intern.,

vrije kamer, t.v.; werkster
aanwezig, zeer hoog loon.

Mw. Schiff, Kostverloren-
straat 94, tel. 2607. !

<

Aangeb.: ± 300 BETON-
TEGELS, 35 et. per stuk.

Marisstraat 60.

NU OOK IN ZANDVOORT1

PASFOTO'S
Direkt Maar. — TOPKWALITEIT!

FOTO HAMBURG
GlJOTE KROCHT 19 — TELEFOON 2510

Dames- en herenmode „Jacky"
GROTE KROCHT 23 ZANDVOORT en HAARLEM, ANEGANG 21

Bent U prijs- en kwaliteit-bewust?
Wij hebben lichtgewicht KOSTUUMS,
ook grote maten, voor slechts ƒ 69,

—

JAPONNEN vanaf „ 17,95

PANTALONS vanaf „ 12,95

HEREN BADSTOF PULLOVERS vanaf „ 12,95

DAMES BADSTOF PULLOVERS „ 11,95

DAMES BADSTOF JAPONNEN 15,95

DAMES MANTELS .•: „ 69,-
REGENJASSEN 1 „ 54,—

Grote sortering in JAPONNEN en DEUX PlèCES tot maat 56.

Komt, ziet en overtuigt U!

WIJNHANDEL VAN DEURSEN
Kerkstraat 12 Zandvoort — Teletoon 2532

GRATIS BEZORGEN
De allergrootste sortering binnen- en buitenlands gedistilleerd,

bieren en frisdranken

s Nog ruim een week en de accijns gaat weer omhoog, Zorg dat U goed zitj
(

,

Speciale aanbiedingen

!

Direkte levering mogelijk van:

transportabele

AIR"

voor

luchtkoeling

en ontvochting
voor ruimten van 60—250 m3, eventueel op verplaatsbaar onder-

stel, prijzen: ƒ 775,— tot ƒ 1.570,—, voor winkels, restaurants,

kantoor- en woonruimten, praktijklokalen, etc.

Voor informatie:

„TECHNISCH WERK"
Thorbeckestraat 19 - Telefoon 3270 - Zandvoort

COGNAC
van voor

Martell 22,75 15,95
Bisquit 22,75 15,95
Hennessy 22,75 16,25
Remy Martin 25,75 18,60
enz., enz.

WHISKY
van voor

Grant's 21,75 14,95
White Label 21,50 14,95
Ballantine - 21,75 14,95
Black & White 21,75 15,15
Vat 69 21,75 16,95
Cutty Sark 21,95 14,95
Johnny Walker 21,75 15,95
Haig 20,85 15,95
Canadian Club 22,40 16,95

WHISKY
SCOTCH KILT 11,95

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos &Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

,i Letterreklame - Inzetten van ruiten

.Gevestigd 1879 - Glasverzékeringen

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Benedictine D.O.M,
Cointrau
Drambuie
Grand Marnier

LIKEUREN, enz.
van voor
24,75 15,90
23,50 15,35

24,90 16,85
Rouge

25,75 1S.65

Grand Marnier Jaune
21,45 14,—

Rum, Bacardi 20,35 14,80

Vieille Cure 14,85
Cordeal Medoc 14,85
enz., enz.

Geldig tot eind juni

Gordon Gin 17,95 13,60
Napoleon Brandy 8,95
Eau de Vie Hannier
+ GRATIS glas 9,95

Sandeman sherry 4,75

BOBADILLA SHERRY
BLACK LABEL

van 8,45 voor 6,95

SEKT, Matheus,, Muller
'MM' extra trocken

van 13,50 voor 9,95

'MM' rosee, spitzensekt
van 13,50 voor 9,95

'MM' Roter Sekt
van 13,50 voor 9,95

LEGNER, SCHIEDAM
LEGNER'S produkten, Schiedam

p. ltr.

Jenever 8,25
Oude jenever 8,95
Vieux 8,45
Brandewijn 8,95
Citroen jenever 7,95
Citroen brandewijn 6,95
Bessen jenever 6,95
Kersen brandewijn .., 6,95
Abrikozen brandewijn 6,95
Peren brandewijn 6,95
Frambozen brandewijn 6,95
Bij 12 flessen de 13e GRATIS!

Schiedamse jenever
per ltr. 7,95

Vieux per ltr. 7,95

SHERRY MEDIUM DRY
3 flessen 9,75

ITALIAANSE VERMOUTH
BIANCO'FRATELLI RÖMINI

',
' 3 literflessen 10,

—

JUS D'ORANGE
2 flessen voor 1,58

NIEUWE SERIE

vruchtendranken

Uitstekende kwaliteit]

Van Deventer's

Aardbeien brandewijn

Abrikozen brandewijn

Bessen jenever

Citroen brandewijn

Frambozen brandewijn

Kersen brandewijn

per 1/1 liter 7,75

Makelaar -

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen èn

onroerend goed

Slagerij

Blijft voordelig en GOED!

500 gr. Varkensrollade van de lende

500 gr. Varkensfrikando . . . . .

500 gr. Varkenslappen, mager . . .

500 gr. Rosbiet .........
500 gram Riblappen

4,68

4,68

3,98

4.88

3,98

HEERLIJK KALFSVLEES!
Export kwaliteit - Ook nu nog goedkoop!

500 gr. LAPPEN 4.48

500 gr. KARBONADE 4,48

500 gr. KALFSBORSTLAPPEN 4,10

100 gr. SCHNITZEL 1,60

Laat ze smullen!

500 gr. ronde LAMSBOUT 3,50

500 gr. magere LAMSLAPPEN 2,98

500 gr. LAMSKARBONADE 1,98

1 kilo LAMSKARBONADE 3,50

DINSDAG
750 gr. BORSTLAPPEN 3.98

WOENSDAG
500 gr. heerlijk VLEESGEHAKT 1.68

3 SLAVINKEN
3 HAMBURGERS
3 PRIKANDELLEN 99 et.

DONDERDAG
1 kilo doorregen RUNDLAPPEN ... 3.98
250 gr. BIEF-TARTAAR 1.B8
250 gr. rauwe LEVER 0.79

WEEKENDREKLAME
100 gram HAM en 100 gram <i Aft
BOTERHAMWORST, samen 1bV*7

5 KROKETTEN 0.89
4 pakjes MARGARINE 0,79
100 gr. malse BIEFSTUK 1.30
100 gr. panklare SCHNITZELS 0.98
100 gr. rauwe LEVER 0,37

Voor uw HOND en POES:

hart, kopvlees, lamspoulet,

pens en uier

Eigen fabrikaat vleeswaren
150 gr. PEKELVLEES 0.89
150gr. LEVER 0.99
150 gr. ACHTERHAM 1.49
150 gr. gebraden ROSBIEP 1,49
150 gr. gebraden FRIKANDO 1,49
150 gr. gebraden GEHAKT 0,69

... 0.69

... 0.94

... 0.94

... 0.94

... 0.94

... 0.74

... 0.74

... 0.94
MIX 0,74

150 gr. SAKS
150 gr. PATÊ
150 gr. CERVELAATWORST
150 gr. OSSEWORST
150 gr. BOERENWORST
150 gr. LEVERKAAS
150 gr. BOTERHAMWORST
150 gr. BERLINER
150 gr. HONGAARSE
enz., enz.

<3

1929 — 1969
Op 1 juli viert de Heer

J. RAMKEMA
Hoofd van de Dr. A. Plesmanschool

zijn 40-jarig jubileum bij het onderwijs.

Gelegenheid tot feliciteren:

ZATERDAG 28 JUNI van 10.30—12 uur
in de school, A. J. v.d. Moolenstraat 57.

®

&

>OLYETHER MATRASSEN, 80x190
ƒ 79,—; ƒ 69,—; ƒ 57,50; ƒ 49,75 en

DIVANBED, 80x190



t^oróetterie.

.ciióon cf&nce.

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. '4492

uJSWÊm
< In een handomdraai
legt u zelf zo'n prachtig,
warmkleurig tapijt

met Dessoforto tapijttegels
Het is zo makkelijk. Het wordt zo mooi. De tegels zijn

zelfklevend, zelfs op beton, makkelijk schoon te ma-
ken en slijtvast.

U kiest uit liefst 10 kleuren waarmee u prachtig kunt
combineren en variëren. De prijs? Slechts f 5.30 per
tegel van 50x50 cm (f 21.20 per m2

].ClÖSSO
verkrijgbaar bi[: _—<-""

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15 — Telefoon 3364

_i

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 2 085

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

NU

ZOMERPRIJZEN
KOLEN BESTELLEN?
TER WOLBEEK BELLEN!!

BREDERODESTRAAT 14A TELEF. 3S48
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et. p.mm.-hoogte

abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;

per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

losse exemplaren 20 cent.

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 2135.

ZANDVO
-«4««W^W . ..-^w-^ V.M.^.. ,.*•.«. .

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ,

gp van nederland

jl zaterdag

verreden op circuit

De schotse coureur Jaclrie Stewart

heeft afgelopen zaterdag in een Ma-
tra Ford de negentiende Grote Prijs ,

van Nederland gewonnen op het

circuit van de badplaats. De in

Zwitserland wonende Schot — de

belastingen zijn daar aan de lage

kant — nam in de 17e ronde defi-

nitief de leiding van het kleine ren-

nersveld, toen zijn voornaamste ri-

vaal, de oostenrijker Jochen Rindt,

wegens een gebroken kruiskoppc-

ling de strijd moest staken. Teleur-

gesteld schoof Rindt zijn wagen in

de berm bij de Tarzanbocht.

Jackie Stewart heeft na het uitvallen van
de oostenrijker zijn voorsprong op de ove-
rige konkurrenten ongehinderd kunnen
uitbouwen. Alleen de Zwitser Jo Siffert
slaagde er m zijn achterstand op de
schotse coureur beperkt te houden tot

achttien sekonden rond op de eindstreep
Kopstukken als de Belg Jackie Ickx, de
Australiër Jack Brabham en de Brit Gra-
ham Hill kwamen er dit keer met aan te

pas en brachten het met verder dan resp.

een vijfde, zesde en zevende plaats. Per-
soonlijke ongevallen hebben zich geduren-
de de wegwedstrijd van 90 ronden (circa
370 km) gelukkig niet voorgedaan.

Na afloop van de race mocht winnaar
Jackie Stewart de gelukwensen van prms
Bernhard in ontvangst nemen, die enige
tijd voor de aanvang van de GP per heli-

kopter op het circuitterrem was gearri-
veerd. Aan de race van de internationale
renwagen-gladiatoren ging een demon-
stratie parachutespringen vooraf en toon-
de een hoovercraft zijn wendbaarheid.
Voor de goede orde volgen hier de uit-

slagen van de GP en de resultaten van de
eveneens op zaterdag verreden nationale
toerwagenraces.

Giote Prijs van Nederland:

1. Jackie Stewart (GB), Matra Ford,
373,4 km in 2.06.42,08, gem. 178,705 km
per uur; 2. Jo Siffert (Zvvits.), Lotus
Ford, 2.07.06,60, gem. 178.130 km/u; 3.

Chris Amon (Nw-Zeel.), Ferrari, in
2 07.12,59 gem. 177,989 km/u; 4. Dennis
Hulme (Nw.-Zeel.), McLaren Ford in
2 07.19,24, gem. 177,836 km/n; 5. Jackie
Ickx (Belg.), Brabham Ford, 2.07.19,75,

gem. 177 823 km/u; 6. Jack Brabham
(Austr.), Brabham Ford, 2.07.52,89, gem.
177.055 km/u op 1 ronde: 7. Graham Hill

(GB), Lotus Ford; op 3 ronden: 8. Jean-
Pierre Beltoise (Fr.) Matra Ford; 9
John Surtees (GB), BRM; op ff ronden:
10. Vic Elford (GB), McLaren Ford.

Snelste ronde: Jackie Stewart (GB),
1.22,94, gemiddeld 181,995 km/u.

Nationale toerwagenrace (groep 5), 25
ronden (10^,825 km), Klasse 1000-1300 cc

1. Nico Chiotakis (Alfa Romeo), 24 ron-
den in 44.17.1; 2. Hans Oskamp (Austin).
Snelste ronde. Oskamp 1.48.8 (138.74 km
per uur).

1300-1GOO cc: 1. Frans Lubin (Ford Es-
cort), 25 ronden in 44 36.6; 2. Freek Du-
dok van Heel" (Ford Escort). Snelste ron-

de: Lubin 1.45.0 (143.76 km/u.).

DIEFSTALLEN

UIT AUTO'S
Tijdens de afgelopen zaterdag gehouden
Grand Prix-races zijn uit een aantal aan
de

t
boulevard geparkeerd staande auto's

goe'deren, voorwerpen en geldbedragen ge-

stolen met een totaalwaarde van circa

3500 gulden. O.a. werd een gouden sieraad
ter waarde van 2500 gulden en een film-

kamera van 500 gulden ontvreemd. Er
werden voorts twee fietsen en' twee brom-
mers gestolen. De recherche van de ge-
meentepolitie stelt een onderzoek naar de
diefstallen in.

1600-2500 cc: 1, Gijs van Lennep (Por-
sche) 25 ronden in 43.35.1; 2. op een ron-

de: Van der Zee (BMW 2002) Snelste ron-

de- Tomé Hesemans (Porsche 911) 1.41.1

(147,834 km/uur).

Boven 2500 cc: 1. Hans Koster (BMW
2002 TI) 25 ronden in 45 15.3; 2. op 3 ron-

den Huug de Cruyff (Opel Commodore).
Snelste ronde: Koster 1.45 5 (143.08 km
per uur).

Vong jaar bei eilete het aantal bezoeken
dat de GP bezocht een dieptepunt, het-

geen volgens de organisatoren moest wor-
den toegeschreven aan de ongunstige
weersomstandigheden. Afgelopen zaterdag
waren de weersomstandigheden vrijwel

ideaal te noemen: géén vnnd, géén regen
en zomerse temperaturen. Toch hebben
slechts 38.000 betalende bezoekeis de ra-

ces bijgewoond. Er zal dus weer naar een
andeie ooisaak voor de teruglopende pu-

blieke belangstelling voor de autowed-
strijden moeten worden gezocht. Volgens
msideis heeft de race van zateidag de or-

ganisatoren een strop van rond een ton

bezoigd. Hieidoor zou de GP voor 1970
een zeer wankele zaak zijn geworden.
Wanneer deze geen doorgang vindt zul-

len wij er geen traan om laten. Misschien
dat men na deze laatste ervaring serieus

gaat denken ovei een andere bestemming
voor het circuit.'

J. RAMKEMA
40 JAAR BIJ

OPENBAAR ONDERWIJS
De heer J. Ramkema, hoofd van de dr.

Albert Plesmanschool aan de A. J. van
der Moolenstraat, is op dinsdag 1 juli a s.

veertig jaar als onderwijzer verbonden
aan het openbaar onderwijs. De hr. Ram-
kema begon zijn loopbaan in Alphen aan
de Rijn, werd daarna hoofd van een school
in Bleyswijk bij Rotterdam en kwam in

1954 naar de badplaats om de leiding op
zich te nemen van de gloednieuwe dr. Al-
bert Plesmanschool :n Zandvoort-noord
Naast zijn grote interesse voor de ont-

wikkeling van het openbaai onderwijs, hij

werd voorzitter van de afd. Zandvoorl
van 'Volksonderwijs' en penningmeester
van de afd. Zandvoort van de Algemene
Bond van Onderwijzend Personeel, ging
en gaat zijn belangstelling uit naar de
voetbalspoit en het amateurtoneel. Ver-
scheidene jaren fungeerde de heer Ram-
kema als scheidsrechter voor de KNVB,
waarvan hij nu nog konsul is. Verder
speelt hij een aktieve rol bij de voorberei-
ding en organisatie van het jaarlijkse

paasvoetbaltouinooi voor de Zandvoortse
schooljeugd. Tot aan de opheffing van de
amateurtoneelgroep 'Sandevoerde' is de
heer Ramkema werkend lid van deze ver-

eniging geweest en bracht een groot aan-
tal uiteenlopende kreaties voor het voet-

licht.

A.s. zaterdag 28 juni kunnen ouders,
leerlingen, oud-leerlingen en onderwijzend
peisoneel de heer Ramkema met zijn ju-

bileum feliciteren tijdens een receptie van
half elf tot half twaalf in een der lokalen
van de Plesmanschool.

VAL VAN PAARD
Zondag kwam in de duinen nabij de Ka-
merhngh Onnesstraat een 36-jange paard-
rijdster uit Zandvoort ten val, nadat haar
rijdier in een kuil was gestapt. Met een
hersenschudding en een paar gekneusde
ribben werd zij naar haar woonhuis ver-

voerd.

cco kontra

agressieve koiportage

aan de deur

'Het gif stroomt bij Lobith
ons land binnen'.

Het Consumenten Contact Orgaan

in Den Haag is een nieuwe oorlog

begonnen tegen kolporteurs. Vol-

gens CCO-direkteur Van der Post

neemt het kwaad weer hand over

hand toe. Precies een jaar geleden

was er wat verval in gekomen door-

dat — ook al na duidelijke waar-

schuwingen en voorbeelden van het

CCO — de regering aankondigde,

dat zij maatregelen zou overwegen.

Zelfs werd de Sociaal Economische

Raad om advies gevraagd. Maar
alle officiële geluiden zijn tot nu

Me op niets uitgelopen. De deur-

verkopers maken daar handig ge-

en misbruik van.

De heer Van der Post vindt daarvan we-
kelijks de weerslag op zijn bureau in de
vorm van tientallen brieven van mensen,
die gezwicht zijn voor de overredings-

ki acht van een slimme verkoper en ach-

teraf tot de ontdekking zijn gekomen dat
zij zich danig m de nesten hebben ge-

werkt.

- De Sociaal Economische Raad heeft

vorig jaar geadviseerd om kolpoitagebc-
dnjven, waarover regelmatig klachten ko-

men, een verbod op te leggen. Het is een
eenvoudige maar weinig effektieve maat-
regel. Een aantal bedrijven heeft hooguit

epn postbusadres en wisselt even gemak-
kelijk van naam als van artikel. Boven-
dien krijgen bedrijven, die nog geen ver-

bod hebben, maar eveneens op het randje

van het betamelijke werken, een extra
verkoopargument in handen: 'Wij hebben
geen verbod, dus wij zijn wel te vertrou-

wen'.

Vooral de huis-aan-huis-handel in elek-

trische appaiaten schijnt het weer goed
te doen Het CCO schat, dat- op dit ter-

rein in Nederland zo'n 35 bedrijven wei-
ken. Op deze manier schijnen alleen al

jaarlijks zo'n vijfduizend wasmachines te

worden verkocht. De verkoopmethode zijn

slechts op één ding gericht: overrompe-
ling, waardoor de huisvrouw zo snel mo-
gelijk een handtekening zet onder een
kontrakt, dat zij nog niet eens heeft ge-

lezen. Vaak komt men het huis binnen
met de vriendelijke mededeling, dat me-
vrouw na een zorgvuldig onderzoek is uit-

verkoren om een nieuw huishoudapparaat
te testen. Natuurlijk tegen een spotprijsje,

want de firma heeft er wel wat voor over

om haar nieuwe apparaten door betrouw-
bare en deskundige huisvrouwen te laten

gebruiken, nietwaar? Welke huisvrouw
raakt niet snel gevlijd na een ode aan
haar huishoudelijke gaven? Ze behoeft

er niet veel voor te doen: een handteke-

ning zetten en een gering bedrag aanbe-

talen. De rest mag in termijnen worden
voldaan 'met een onvooistelbaar lage
rente, want de firma behoeft er nog mets
aan te verdienen. Het is tenslotte een
experiment'.

Nog steeds zijn er duizenden, die dit

doorzichtige verkooppraatje niet door-

zien. Zij zetten hun handtekening en ko-

men pas achteraf tot de ontdekking, dat
zij een apparaat hebben gekocht, dat in

de winkels tientjes tot honderden guldens
goedkoper is, terwijl men bij wmkelver-
koop bovendien nog het voordeel heeft

van garantie en service. Het CCO heeft

een keihard voorbeeld bij de hand.

Een kolporteur brengt wasautomaten
aan de man (vooral aan de vrouw), die

volgens het verkoopkontrakt een winkel-

waarde hebben van 1895 gulden. Derge-
lijke automaten zijn echter in heel Neder-
land niet in een winkel te krijgen. Wel
appaiaten met precies dezelfde kapaciteit

en die kosten in de winkel zo'n 500 tot

550 gulden. Nu biedt de kolporteur een
ongelooflijke korting als 'inruilwaarde':

liefst zevenhonderd gulden. Da's aardig,

denkt de huisvtouw. Ze krijgt voor haar
wasmachine, die misschien minder heeft

gekost, 700 gulden teiug. Maar moet dan
nog altijd 1195 gulden betalen voor een
automaat, die bij inkoop 300 gulden en m
de winkel 500 gulden kost. Sommige kol-

porteurs bieden nog verkoopzegels aan
van honderd gulden, die men kan innen

wanneer men a?n kennissen precies zo'n

apparaat weet te verkopen als men zelf

heeft gekocht. Het venijn zit hem in dat

'precies zo'n', want de kolporteurs probe
ren steevast een automaat te slijten, dip

net een tikkeltje anders is, waardoor zij

die verkoopzegels niet behoeven te verzil-

veren.

Een nieuwe voim van kolpoitage doet

zich voor bij levensverzekeringen en
spaarregelingen. Het verhaal, waaimee
men m dit geval de deur binnenkomt is

de 'rekommendatie', in de trant van- 'Ik

hoorde van uw kennis, dat u wel belang-

stelling zult hebben, hij heeft zich ook
aangesloten'. En wie wil er voor kennis

of buurman onderdoen' Als men later de

zaak nader gaat onderzoeken blijkt de

spaai regeling uiterst onvoordelig. Wil
men ophouden, dan krijgt men slechts

een luttel deel van de eenmaal gestorte

gelden terug.

Natuurlijk zijn er bedrijven in Neder-
land, die in de huis-aan-huis-verkoop fat-

soenlijk te werk gaan. Ze zijn ogenblik-

kelijk te herkennen. Vraag maar eens of

u het kontrakt rustig mag doorlezen en
laat de heren over een paar dagen terug-

komen. Elk bonafide bedrijf heeft daarte-

gen geen enkel bezwaar. Vooral met die

kontrakten wordt slordig omgesprongen.
Het voorbeeld is bij het CCO bekend van
een kolpoiteur, die de mensen het kon-

trakt het tekenen terwijl het nog op een
bloknote vast zat. Had men getekend,

dan scheurde hij het af Op de — nog
niet gelezen — achterkant bleken dan in

piepkleine lettertjes allerlei ongunstige

OP HETERDAAD
BETRAPT
Zondag-nacht werden tweo duitse knapen
dooi de politie op heterdaad bettapt, toen
zij bezig waren schijnwerpeis van een
nabij de watertoren gepai koerd staande
auto te demonteien. De jongens weiden
ingesloten in het politicbuieau aan de
Hogcweg.

BOTSINGEN
AAN DE
LOPENDE BAND
Tijdens het afgelopen weekeind vonden in

totaal achttien aannjdingen — elt op za-

terdag en zeven op zondag — plaats.

Bij de verkeersongevallen liepen drie

personen lichte veiwondmgen op.

NPB-BESTUUR UITGEBREID
Tijdens de onlangs gehouden jaar vei gade-

t rjng van de afdeling Zandvooil van de
Nederlandse Piotestanten Bond (NPB) is

het bestuur uitgebieid tot elf leden. Ge-
kozen zijn mevrouw Ede-Veenstra en mej.
H. Gans (gevraagd), alsmede de heer G.
van der Heyden. Hei kozen zijn mevr. T.
Bakker-Huizing en de heren H. de Jong
en J. G. Wijnbeek.
Mede met het oog op liet gebruik van

het gerestaureerde keikgebouw heeft het
bestuur een aktiviteitenprogramma in

studie, dat zich met uitsluitend zal bepei-
ken tot kerkelijk werk. In september zal

het bestuur over dit werkpiogiamma na-

dere mededelingen doen.

6e KLASSE LEERLINGEN
NAMEN AFSCHEID
VAN WILHELM1NASCHOOL
Vnjdagavond vond m de Wilhclmina-
school de alscheidsavond van de leerlin-

gen van de 6e klasse plaats, die de school

met mgang van de zomervakantie gaan
verlaten. De avond begon met de opvoe-
ring van het door een der leerlingen, Hil-

leke Janssen, geschreven toneelspel 'Na-
poleon te Peerd'. De uitvoering, die door
de aanwezigen zeer werd gewaardeeid,
weid gevolgd door een piano-solo door
Tineke Rinkel en een demonstratie gym-
nastiek, welke weid verzorgd dooi enkele
meisjes-leerlingen. Het programma voor
do pauze weid afgesloten met de vertol-

king van een menuet van James Hook,
gespeeld door Annehes de Leeuw (piano)

en Inez Berkenbosch en Bert Lenselink
(blokfluit).

Het tweede gedeelte van de avond
werd gevuld met de opvoering door de
scholieren van de musical 'Meester Pen-
nelik'. Voor hun toneel- en zangprestaties

mochten de jongens en meisjes aan het

slot van de voorstelling een warm applaus

van de zaal m ontvangst nemen. Namens
de ouders bracht de heer Lenselink het

ondei wijzend personeel van de school

dank voor de wijze waarop zij met de
kinderen de afscheidsavond hadden vei-

zorgd.

EERSTE
ZOMERDRIVE
ZBC
De eciste zomerbndgedrive 1969 voor

badgasten en inwoners — georganiseerd

door de Zandvoortse Bridgeclub — is

achter de rug. Aan de drive, die werd ge-

houden m het verenigingsgebouw 'De

Krocht', hebben 144 personen deelgeno-

men. Twaalf budgers moesten woiden
afgewezen omdat zij zich te laat voor

deelname hadden opgegeven. Hier volgen

de resultaten:

A-lijn: 1. Fam. Beukenkamp, 132 pt.; 2.

tam. Reedijk, 130 punten.

B-lijn: 1. dames Berner—Hagen (Zand-

voort), 130 pt.; 2. heien Knijper—Not-

trot, 127 pt.

C-hjn: 1. fam. Faber, 139 pt ; 2. mevr.

Van Staalen-Posno, 126 pt.

D-hjn 1. dames Bakker—Smedeis, 11(J

pt; 2. en 3. fam. Vader (Zandvoort) en

Heren Van der Erf—De Graaf, 115 pt.

E-lijn: 1. dames Meighart—Oveikamp,
131 pt ; 2. dames Coops—Klokkers (Zand-

voort), 129 pt.

F-lijn: 1. dames Drose—Cellecom (Zand-

voort), 142 pt; 2. mevr. Weller—Ver-
steege Jr. (Zandvooit), 125 pt.

H-hjn. (hoofdklasse) 1. dames Van
Eckelt—Thodcn van Velzen, 152 pt; 2.

Jongbloed—Schutte, Zandvoort, 149 pt.

mijnHflRDrs
HOOFDPIJN POEDERS

voorwaaiden te staan. Kontrakten wórden
overigens maar zelden gelezen Daaiop
zijn ook alle aktiviteiten van de kolpor-

teur gericht.

Wettelijk is er, althans in Nedeiland,

nog weinig tegen te doen. Het CCO pro-

beert al geiuimte tijd do regeling te ovei-

tuigen van de noodzaak van een wettelij-

ke afkoelingsperiode. Deze bestaat al in

een aantal landen en houdt m, dat men
vijl dagen na het tekenen van eon kon-

trakt nog het recht heeft om zonder vci-

phchtingen het kontrakt op te zeggen. In

de tussentijd kan men alles nog eens lus-

tig lezen en met anderen overleggen.

Zo lang die afkoelingsperiode niet be-

staat, adviseert het CCO om, wanneer
men van een kontrakt af wil, het been

stijf te houden en niet te betalen. Wel
zullen allerlei stevige dreigbrieven volgen,

maar, meente het CCO, de meeste kolpor-

tagefirma's zullen nooit naar de rechter

stappen om u tot betaling te dwingen. De
rechter begint trouwens ook begrip te

krijgen voor de omstandigheden, waaron-

der dei gelijke kontrakten tot stand ko-

men. Ze zijn niet meer geneigd de firma

zonder meer gelijk te geven.

burgemeester
kontra

adonis bar
In het jongste nummer van het weekblad

Vlij Nederland (ons lijfblad naast de

Zandvooitse Courant) staat in de tubriek

'Bij ons in Holland' het volgende te lezen

ovor een konflikt tussen de eigenaar van

een in Zandvooit gevestigde (homofielen)

bar en de burgemeester van ons lieve en

gastvrije toenstenplaatsje aan de Noord-

zeekust

Vanaf Goede Vrijdag van dit jaar is de
badplaatb ZftiitZuoort een bai rijk die de
naam 'Adonis' heeft meegekiegen en die

wat men noemt een homofiel karaktei
heeft Eigenaar II. J. Verwoei d strijdt nog
steeds voor de benodigde vergunningen,
maar dat gaat met veel pijn en moeite
gepaard, want hij weet zich verzekeid
van de tegenwerking van burgemeester
A. Nawxjn van Zandvoort, die bekent al-

lei minst gelukkig te zijn met deze aan-
winst voor zijn plaats en die, meent de
heer Verwoerd, niet nagaat welke moge-
lijkheden de wet biedt om de bar aan de
noodzakelijke papieren te helpen, maai
die integendeel onderzoekt op welke wijze
hij de zaak kan tegenhouden. Burgemees-
ter Nawijn wordt daaibij gesteund dooi
de waarnemend voorzitster van de vereni-
ging van bewoners van de flats in de om-
geving van de bar. Zij meent met afgrij-

zen te konstateren dat sinds de komst van
Adonis do waarde van de huizen m de
buuit daalt. Eerder greep zij in, toen zij

twee naaktloopsters meende te bespeuren
m een belendend perceel. 'Nou', zegt ze,

'die bende 10 er op staande voet uitge-

schopt'.

Overigens is de waarnemend voorzitster
de beroeidste ook niet, 'ivant', zegt ze,

'als je iemand van lagere afkomst helpt

en zegt dat moet je zo en zo doen en die

kleren moet je dragen, dan kan zo iemand
nog heel netjes voor de dag komen'.

Het lijkt er op dat dankzij een m zicht

zijnde ontheffing van Den Haag vooi wat
de drankvergunning betieft alles in orde
komt, behalve dan de dansvergunning,
want daarover wil de heer Nawijn het

laatste woord hebben.

De heer Verwoerd dreef in hetzelfde

pand, waar nu de bar m is gevestigd, m
het verleden een klein restaurant. Hij
had hiervoor alle vei gunningen; zelfs

mocht er worden gedanst.

Bij de omschakeling waren de vergun-
ningen verlopen en na een hernieuwde
aanviaag kwam de plaatselijke brigadiei

Van Eist eens poolshoogte nemen.

De brigadier was vooral geshokeerd
door een wandschildering, waarop een
aantal in lendendoeken geklede jongelin-

gen stonden afgebeeld in een gras- en bo-

memijke omgeving. Verwoei d heeft de
onrust van de brigadier goed begrepen en
liet terstond de schilder opdraven die hij

opdiacht gaf tussen het gras ook nog
enkele blote meisjes te produceren, zodat
het schilderij bij de daarna regelmatig
binnenvallende politie geen verwarring
meer kon geven.

Bngadier Van Eist het toen weten, dat
het met het verkujgen van de nieuwe
vergunningen wel mee zou vallen, maai
tekende daarbij aan dat eigenaar Ver-
woerd goed moest weten dat in een even-
tuele dansvergunning de clausule zou
worden opgenomen, dat peisonen van het-

zelfde geslacht niet met elkaar mogen
dansen.

'Voorkomt it dat ook', zei Van Eist te-

gen Verwoerd, 'andeis kan ik niets meer
voor u doen'.

De bngadier tegenovei ons 'Ik heb
niets tegen homofielen, maar of ze met
elkaar moeien kunnen dansen beslist de
bui gemeeslei . Ik kan me volkomen inden-

ken, dat de buigemeestei zegt. 'Wij heb-

ben die bepaling m de dansveroidemng,
dui houdt u daar goed rekening mee'.

De burgemeester verklaart m eerste in-

stantie tegenover ons deze clausule in de

dansverordening 'een hele goede zaak' te

vinden, maar komt in twcede\ instantie —
een dag na het telefoongesprek met hom
bij een bezoek van ons aan het gemeente-
huis — tot de sneue ontdekking, dat in

de gemeentelijke veioidenmg helemaal
geen sprake is van een dergelijke clau-

sule.

'Excuius', zegt hij, 'tic heb me laten mis-

leiden dooi de biigadiei. Ik heb hem op
het maljo laten roepen en hij moest blo-

zend bekennen, na de veioidcninq te heb-

ben ingekeken, dat ei helemaal niets ovei

in slaat'.

Nu dacht u misschien, dat Adonis, na
het_opiuimcn van dit misverstand van de

overheid, de dansvergunning dus heeft,

gckiegen, maar dat is niet waar. De vloer

is te klein, ontdekte do politie, en nadat
deze vergioot was tot de vei eiste afmetin-

gen, vond de burgemeester een bepaling

in het koopkontrakt van do gtond, waal-
mee hij tot dusverre de dansvergunnmg
heeft tegen gehouden.

'En', zegt de hr. Nawijn, 'xoanneei Ver-

woei d van plan is om via de peis zijn sin

dooi te diijven, is hij op een goed adres,

want dan laijgt hij helemaal mets meer,

Ook geen muziek- en geen dansvergun-

mnq. Dat is mijn standpunt'. — (kursi-

venng van Vrij Nederland).

D
Sommige magistraten schuwen de pers

nog het meest. — (red.)
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naar

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1, telefoon 2135

In ons ziekenhuis zijn nog enige plaatsen beschikbaar voor

Dames met interesse in huishoudelijke werkzaamheden

Deze werkzaamheden bestaan uit het onderhoud van kamers en zalen

der patiënten, terwijl ook de afdelingskeukens nog hulp kunnen gebrui-

ken, i

: * <.

Het Marine Hospitaal is een klein algemeen ziekenhuis met opname van

burgerpatiënten.

U werkt pér dag 8 3/4 uur, terwijl ook medewerksters voor een gedeel-

telijke dagtaak (22 uur per week) welkom zijn.

Salaris volgens rijksregeling met onregelmatigheidstoeslag en opname
in het Alg. Burgerlijk Pensioenfonds.

Premie AOW voor Rijksrekening.

Voor inlichtingen en sollicitaties kunt U zich wenden tot het Hoofd van

de Huishoudelijke Dienst, bereikbaar elke werkdag tussen 9.00 en 16.00

uur onder tfil.nr. 023 - 31 92 30 — toestel 26.

Noordhollands Philharmonisch Orkest
Concertgebouw Haarlem - donderdag 2(3 juni 8.15 u.

t
TWEEDE ZOMERCONCERT

1

' Dirigent: HENRI ARENDS
Solist: GEORGE VAN RENESSE piano

Programma: Mozart - Pianoconcert KV 595; Liszt -

Pianoconcert no. 1; Brahms - Pianoconcert no. 1.

Entree ƒ 3,- (a.i.) Kaartverkoop: Concertbur. Alphe-
naar, Kruisweg 49, Haarlem. Telefoon 320245.
Culturele Jeugdpaspoorten geldig. «

MET SPOED GEVRAAGD:

Ervaren
winkeljuffrouw
Hoog loon.

Spar-Super Van Zwol
ZEESTRAAT 64

Trekt het verzorgen van zieken u aan?
Neemt u dan eens kontakt op met de adjunkt-
direktrice van het Marine Hospitaal te Over-
veen om inlichtingen te verkrijgen over de 2-

jarige opleiding (voor- het wettelijk erkende di-

ploma) ziekenverzorging, die in dit ziekenhuis
gegeven wordt.
Zij zal u gaarne ha telefonische afspraak ont-

vangen.

U kunt haar elke werkdag bereiken tussen 9.00

en 16.00 uur onder tel.no. 023-3192 30.

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan^ 5000 serieuze
eenzame' "Duitse vrouwen
hebbenVKün lot in onze
handen gelegd.
Ztj zoeken een goede man
om verder samen het leven
te delen" in voorspoed en -

tegenspoed.
Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij
geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe te

komen.

Vraagt, U eens onze
(

uitgebreide kleuren

reportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-
tingen. Het Duits-Neder- *

landse Bemiddelüigsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

A. VAN DUIJN
Hek- en rasterwerk
BALKON HEKKEN,

RIETMATTEN
Tollensstr. 39, Zandvoort

Tel. 02507-2668

JONGEN of MEISJE ge-
vraagd v.d. bediening.
Strandpaviljoen 14.

WOONHUIS
te koop, bevat: 7 kamers,
keuk., douche en garage,
zeer gesch. voor verhuur,
liefst woningzoek. Koop-
som ƒ 59.000,- k.k. mi.:
Mak. J. W. APOL, telef.

2756.

Tijdel. zelfst. JUFFROUW
gevr. van 8-12 u., ƒ4,- per
uur, van maandag t.m.

zat. Mw. Schiff, Kostver-
lorenstr. 94, tel. 2607.

Flinke zelfst. JUFFROUW
gevr. v.d. huish., intern.,

vrije kamer, t.v.; werkster
aanwezig, zeer hoog loon.

Mw. Schiff, Kostverloren-
straat 94, tel. 2607.

Met SPOED gevr.: VA-
KANTIEHULP voor oppas
overdag op 2 jongens (2

en 7 jaar) SPAR SUPER
VAN ZWOL, Zeestraat 64.

Gem. ZIT/SLP.KAMER
aangeb. v. dame of heer.

Br. nr. 4901 bur. Zandv.
Courant.

Jongeman, 16 jr., b.z.a.

VAKANTIEWERK. Tel.

4024.

Te koop: FIAT 600 ƒ 500.

Zuiderstraat 13a.
Na 6 uur, Haltestraat 5.

In gezin m. 2 kl. kinderen
aardig MEISJE gevr. Mw.
Reinders Folmer, tel. 2321.

HEREN gevr. door de
Operettever. Z.O.V. Repeti-
tie donderdags om 8 u. in
Hotel Keur, Zeestraat.

Te koop: prima ACCOR-
DEON, 80 bassen, Mari-
nussi; gebruikt op muziek-
school. Jac. P. Thijsse-

weg 10, telefoon 4761.

V.a. jan.—15 april voor
verlofgangers '4 KAMER-
FLAT gevr. Br. Woning-
bureau ,,'t Centrum", Bur-
gem. Engelbertsstraat 1,

telefoon 3284.

GRATIS af te halen:
3 KATJES, zindel., 7 we-
ken. Bar-Bodega KEUR,
Hallestraat 58.

Te koop: groot woonhuis,

Bilderdijkstraat 19
zeer geschikt voor later
zelfbewoning, prijs slecht

ƒ 17.750,-. Kostverloren-
straat 113, telefoon 4479.

Aangeb. in A'dam, omgev.
Nw. RAI: een BEN. HUIS,
bev.: 4 gr. kam., badkam.,
gr. keuk., schuur, tuin op
't zuiden. Huur ƒ 163,- per
maand. Gevr.': HUISJE of
FLAT, bev. 4 a 5 kamers,
hogere huur geen bezw.
Tel. 020-426131 of br. ond.
nr. 4902 bur. Zandv. Crt.

Aangeboden: FIAT 1100,

t.e.a.b. Tolweg 32, tel. 2952

WERKSTER gevr., vrij-

dagmorgen van 6.30-10 u.,

in café, ƒ 4,- p.u. Tel. 4638

TE KOOP: licht beige
KLEED, 3x4 mt., i.g.st,

ƒ 15,-. Kostverlorenstr. 17,

telefoon 4738.

Te huur: compl. ingerichte
CARAVAN, 3 a' 4 pers.

ƒ75,- p.w. Tel. 2592.

Abonneert u

op de

Zandvoortse Courant

P. V. Pleines

De postduiven van 'Pleines' namen afge-
lopen zondag deel aan een wedvlucht van-
af Surveilles Fosses, De duiven, die een
afstand moesten vliegen van 395 km, wer-
den om 5.40 uur in de morgen bij gunstig
weer gelost. De eerste duif arriveerde om
10.44; de laatste duif die in de prijzen
viel werd om 11.09 getoond. Hier volgen
de gedetailleerde uitslagen:
Jb. Koper: 1, 6, 8; H. Lansdorp: 2; M.
Koper: 3, 10, 11; K. Driehuizen: 4; J.

Donker: 5, 7 en B. Lukassen: 9,

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de corres-
pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-
zorgd, staan achter de naam van 't schip
vermeld.
Argentinië: m.s. 'Alchiba', 25-ff
Australië: m.s. 'Wissekerk', 26-6
Brazilië: m.s. 'Alchiba', 25-6
Canada: s.s. 'Nieuw Amsterdam', 27-6
Chili: m.s. 'Ares', 24-6
Indonesië: m.s, 'Dortmund', 26-6
Tanzanië: m.s. 'Wilhelm Florin', 27-6
Ned. Antillen' m.s. 'Neptunes', 24-6
Suriname: m.s. 'Oranje Nassau', 25-6
Verenigde Staten van Amerika:

m.s. 'Weser Express', 23-6
m.s. 'Atlantic Song', 26-6
s.s. 'Nieuw Amsterdam', 27-6

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:
m.s. 'Randfontein', 24-6.

Inlichtingen betreffende de verzendlnga-
data van postpakketten geven de post-
kantoren.

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek

Romans:

Anthony - De vlucht van de adelaar. 1969
Van Beek - De steek van een schorpioen.

1968
Campert - Fabeltjes vertellen. 1968
O'Henry - .Het hart van Amerika. 1929
Holsbergen - De handschoenen van he't

verraad. 1967
Reding - Nennt mich nicht nigger. 1964
Lamb - Tales from Shakespeare. 1967
Laski - Seven other years. 1967
Simenon - Un /nouveau dans la ville. '49

Toulet - Mon amie Nane. 1905

Ontwikkelingslektuur:
, ,_

-

Ariadne, jaargang 1968
Le Blond - Avonturen in de bergen. 1920
Bijvoegsel Telegraaf, jaargang 1968.
Circuit, jaargangen 1965-1968. (Land- en
volkenkunde van Nederland met Engel-
se tekst).

Dichters van dezen tijd.

Encyclopedie van de Nederlandse Antil-
len. 1969 ;

Groningen, jaargang 1967/'68. ".•

De Groot - Signalen tegen, de hemel.
Lotgering-Hillebrand - De 'weg tot het

hart. Deel III. „-. ,
-

'

Meilink - Doopceel van Jan Claeszen. '69

National Geographic, jaarg. 1968. Deel II
Natuur en vernuft. Delen I en IT. 1916
Ovink - Spinoza. 1914
Speiser - Oosterse bouwkunst. 1969
Standaardgeschiedenis van de tweede we-

reldoorlog. Deel III. 1969
Stuiveling - Wegen der poëzie. 1936
De wereld van Picasso. Parool/Life serie.

1969
De wonderen van het heelal. Deel I.

FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed na een kortstondige
ziekte zacht en kalm, onze lieve

Moeder, Behuwd-, Groot- en Over-
grootmoeder

Carolina Wilhelmina Slootweg
Weduwe Van

de heer John Bückmann
op de leeftijd van bijna 85 jaar.

Uit aller naam:
W. C. Grobben-Biickmann

's-Gravenhage, 23 juni 1969

Correspondentie-adres:
Piet Leffertsstraat 35, Zandvoort

De crematie zal plaatsvinden vrij-

dag 27 juni a.s. te 2.15 uur in het
Crematorium 'Nieuw Eik en Dui-
nen', Kamperfoelieweg, Den Haag.

Kamerbreed-
tapijt

meubelstotiering

't Interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

Kruisi
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redaktle en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et. p.mm.-hoogte

abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;

per post ƒ 11,—; buitenland ƒ 13,—

;

losse exemplaren 20 cent.

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 2135.

ZANDVOORTSE COURANT
€5EK.:.;:Nr»EAJ?CH!EF

ZA"-'DVOCï:r

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ,

afscheid

van ijs de jong

als drukker en uitgever

van de zandvoortse courant

In de zomer van het jaar 1924
kwam IJsbrandt de Jong — zoon

van een horlogemaker uit Enkhui-

zen — uit West-Friesland naar

Zandvoort om als drukker-zetter in

dienst te treden van de aan de

Achterweg no. 1 gevestigde familie-

en handelsdrukkerij Wim Gerten-

hach.

Nu, 45 jaar later, neemt Ijs de

Jong als eigenaar van drukkerij

Gertenbach en uitgever van de

Zandvoortse Courant afscheid van

het bedrijf, om van een welverdien-

de rust te gaan genieten.

Van dit laatste zal wel niet veel te-

recht komen, want de man, die tus-

sen '24 en '69 duizenden drukwer-

ken van de meest uiteenlopende

aard verzorgde en in de' eerste ja-

ren van de duitse bezetting het ille-

gale Parool drukte, zal nog enige

tijd aan de firma verbonden blijven

om- zijn opvolger, de 'heer P. W. F.

Oudt uit Amsterdam, in te werken.

Daarna is de thans 65-jarige De
Jong van plan zich te gaan wijden

aan een oude jeugdliefde: de foto-

grafie. Want stil zitten kan hij niet.

Een dergelijke houding is hem van

nature vreemd.

In de badplaats heeft Us de Jong zijn

huiselijk geluk gevonden — in 1929
trouwde hij met Klara Keur, dochter uit

een oud-Zandvoorts geslacht — en beleef-

de in de jaren '40-'45 het drama van de
tweede wereldoorlog tengevolge van zijn

arrestatie, veroordeling en deportatie door
de duitse bezetters. Een periode, die voor
hem en zijn onmiddellijke omgeving in-

grijpende gevolgen heeft gehad.

DRUKKER VAN
HET ILLEGALE PAROOL
In de zomermaanden van 1941, het twee-
de, bezettingsjaar, drukte De Jong, tesa-

me'n met kollega Piet Paap en patroon
Wim Gertenbach, op de pers aan de
Achterweg het illegale Parool. Er werd
begonnen met een oplage van 1300, welke
kon worden opgevoerd tot 5500 exempla-
ren. Tienduizenden Nederlanders namen
kennis van de tegen de nazi's en hun me-
thoden gerichte artikelen en kregen er
hoop en vertrouwen door dat het beest
eens zou worden verslagen. Het moet
voor Us de Jong, Piet Paap en Wim Ger-
tenbach de dierbaarste en tegelijkertijd

meest opwindende drukorder zijn geweest
die zij ooit hebben uitgevoerd. Voor Wim
Gertenbach, die enthousiaste en roekeloze
rebel tegen knechtschap en onderdruk-
king, die zijn naaste medewerkers inspi-

reerde en stimuleerde de vijand waar mo-
gelijk te ondermijnen, was het ook zijn

laatste order.

Na zijn arrestatie door handlangers van
de bezetter werd hij tijdens een scherts-

proces ter dood veroordeeld en door duit-

se kogels geveld. De duitsers konden
zich wel op Wim Gertenbach wreken,
maar zijn verzetsdaad niet meer onge-
daan maken."" Anderen hebben zijn werk
met sukses voortgezet.
< Wim Gertenbach heeft eens tegenover
een der redakteuren van het illegale Pa-
rool verklaard, 'zich niet te kunnen voor-
stellen, dat hij na afloop van de duitse
overheersing weer een Zandvoortse Cou-
rant zou gaan drukken'. IJs de Jong, met
Piet Paap als door een wonder aan het
vuurpeleton ontsnapt, blies de Zandvoort-
se Courant nieuw leven in, nadat de duit-

sers ons land hadden verlaten. Hij deed
dit tesamen met R. de Jong, een' oud- on-
derwijzer, die reeds ver voor de oorlog in
de kolommen van de krant het nationaal
socialisme hekelde en zijn volgelingen als

politieke misdadigers aan de kaak stelde.

Maar voor het zo ver was ging IJs de
Jong door een donkere tunnel.

ARRESTATIE
GRATIE
EN DEPORTATIE

In januari 1942 werd De Jong, evenals
Wim Gertenbach en Piet Paap, gearres-
teerd en met Gertenbach en Paap vijf

weken lang opgesloten in de gevangenis
van Scheveningen. Vandaar werden hij en
zijn mede-verzetstrijders overgebracht
naar het beruchte concentratiekamp
Amersfoort. In december van genoemd
jaar werden De Jong, Gertenbach en
Paap, tijdens het . zogenaamde eerste
Paroolproces, ter dood veroordeeld. IJs de
Jong en zijn kollega Piet Paap kregen
gratie en werden vervolgens naar een
tuchthuis in het duitse Rheinbach gede-
porteerd, waar zij circa 17 achtereenvol-
gende maanden verbleven. In september
1944 werden zij, in verband met de op-
rukkende geallieerde legers, op transport
gesteld naar diverse plaatsen in het in

ontbinding verkerende hitler-duitsland. Op
28 april '45, toen de duitsers ten einde
raad waren, brak voor . hen het ogenblik
der vrijheid aan en keerden zij, dwars
door de verwoeste steden en dorpen van
midden-Europa, naar huis terug.

IJs de Jong arriveerde in juni 1945 bij

zijn naaste familieleden en verwanten in

zijn geboorteplaats Enkhuizen en vertrok
korte tijd later met zijn vrouw naar
Zandvoort, om de leiding van het door de
duitsers onttakelde bedrijf aan de Achter-
weg op zich te nemen. Hetgeen Wim Ger-
tenbach zich niet . had kunnen voorstellen

gebeurde: in januari '46 rolde de eerste
na-oorlogse editie van de Zandvoortse
Courant in zakformaat van de herstelde
pers. IJs de Jong had de draad weer op-
genomen. Ook Piet Paap keerde in het
bedrijf terug.

NIEUWE EIGENAAR

De opvolger van de heer De Jong als
eigenaar van de drukkerij en uitgever
van de Zandvoortse Courant is de 49-jari-

ge heer P. W. P. Oudt uit Amsterdam.
De heer Oudt heeft zijn sporen in het
drukkersvak en -bedrijf reeds verdiend.
Hij begon zijn drukkersloopbaan op 14-

jarige leeftijd en doorliep daarna alle sta-

dia van het typografisch bedrijf. Na in

de oorlogsjaren het patroonsdiploma te

hebben behaald werd hij in 1950 direk-

teur van een middelgrote drukkerij in de
hoofdstad. .Deze funktie heeft hij tot kort
voor de overname van de drukkerij aan
de Achterweg bekleed.
De heer Oudt, gehuwd en vader van een

volwassen zoon en dochter, geniet grote
bekendheid in kringen van de paarden-
sport. Sinds 1954 is hij sekretaris-pen-
ningmeester van de Stichting Paarden-
sport Amsterdam en behoort hij tot een
der oprichters van de Jumping Amster-
dam, het internationale paardensport-
evenement dat ieder jaar in de Amster-
damse RAI wordt gehouden. Zowel de
heer Oudt als zijn echtgenote hebben in

voorbereiding en organisatie van dit ge-
beuren nog steeds een werkzaam aan-
deel. Verder treedt de heer Oudt op als

erkend jurylid van- de Nederlandse Hip-
pische Sportbond en als instrukteur bij

de rij-opleiding.

Personeelsleden van de drukkerij en re-

daktie en medewerkers van de Zandvoort-
se Courant wensen de nieuwe eigenaar
veel sukses toe bij de exploitatie van het
bedrijf aan 'de Achterweg.

Fr.P.

D'66 VORMT STUURGROEP
IN ZANDVOORT
In de afgelopen week hebben er bespre-
kingen plaats gevonden tussen leden en
geïnteresseerden van D'66 in Zandvoort.

Besloten werd om een stuurgroep
te vormen en aan de gemeenteraadsver-
kiezingen deel te gaan nemen.
Deze stuurgroep zal zich gaan beraden

over de te nemen stappen om te komen
tot een duidelijk programma t.a.v. de
gemeente-politiek.
Elk lid van deze stuurgroep zal een

werkgroep vertegenwoordigen, die één der
programmapunten voor nadere studie
voor zijn rekening neemt.
Het eerste agendapunt werd de te late

verzending van de raadsstukken.
De stukken worden vrijdags voor de te

houden vergadering op dinsdag, verstuurd.
Dit geeft de leden van de raad onvoldoen-
de gelegenheid om met deskundigen over-
leg te plegen, aldus de stuurgroep.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW

juni

29
30

juli

1
2
3
4
5

2.25
3.18

HW
4.09

5.02

5.54

6.42

7.33

10.00
11.00
LW

12.00
13.00

1.30

2.00
3.00

14.58
15.51
HW
16.44
17.35
18.23
19.11
20.02

22.30
23.30
LW

24.30

13!30
14.30
15.30

Samengesteld door P. van der

strand

berijdbaar

6.30-12.30

7.00-13.30

strand
berijdbaar
8.00-14.30

9.00-15.30

9.30-16.00

10.30-17.00
11.30-18.00

Mije Kczn.

FEITEN EN MENINGEN
De oud-redakteur van de Kandvoort.se
Courant, de heer R. de Jong, schrijft ter
gelegenheid van het afscheid van de druk-
ker en uitgever van de Zandvoortse Cou-
rant het volgende onder de Kop 'Feiten
en Meningen' — de titel van de rubriek
die hij vele jaren in de krant verzorgde.

D
Ja, nog éénmaal een artikeltje onder dit

opschrift in de Zandvoortse Couiant, de
laatste onder uitgever Us de Jong. Want
een feit is het, dat toen IJs op 1 jan, '46

in Gcrtenbachs Drukkerij startte, ik hein
ruim 5 jaar als redakteur ter zzijde mocht
staan en toen menig artikel schreef in de
rubriek 'Feiten en Meningen'.
Naar mijn mening heeft m'n vriend IJs

in die 23% jaar de zaak gemoderniseerd
en tot bloei gebracht, dank zij zijn vak-
kennis, kalmte, realiteitszin en welwillen-
de aard. Zijn nieuwe levensfase heeft hij

m.i. dan ook volop verdiend.
Geniet ervan IJs, met je vrouw en tot

spoedig ziens na mijn terugkeer uit het
ziekenhuis, waar ik dit liggend schrijf.

R. DE JONG,
Zwolle, 24 juni '69

BURGERLIJKE STAND
20 juni 1969 — 26 juni 1969

raad vergaderde

van 's avonds 8 uur

tot 's morgens 1.30 uur

Het moest dinsdagavond j.I. weer
tot half twee duren eer de gemeen-

teraad de een en
(

twintig punten tel-

lende agenda had afgewerkt. De ge-

zichten stonden vermoeid toen men
uiteenging. In die vermoeidheid

deelden overigens publiek en pers

eveneens. De heren v.d. Moolen

.
(pvda) en Gosen (prot. chr) waren
afwezig. Laatstgenoemd raadslid is

nog steeds ziek. Het mag tot verba-

zing stemmen dat nog steeds bur-

gers en burgeressen van Zandvoort

bereid gevonden worden de diskus-

sies — die de laatste maanden ma-
rathonachtige aspekten gaan verto-

nen! — bij te wonen. De stadion-

direktie zou zeggen: 'volle kuip'!

Circuit in diskussie

Tijdens de behandeling van diverse begro-
tingswijzigingen kwam een ekstra uitgaaf
voor het circuit van ƒ 11.000,— aan de
orde. Deze post ontlokte wrevelige opmer-
kingen van de heren FLIERINGA en v.d.

WERFF. Eerstgenoemde betoogde dat de
werkelijk gemaakte kosten notabene
ƒ 40.000,— hadden bedragen, maar door
een meer-ontvangst van ƒ 30.000,— stond
de uiteindelijke begrotingspost in een iet-

wat gunstiger daglicht!
De heer v.d. WERFF (prot. chr.) kon

zich niet voorstellen dat het circuit, met
nauwelijks 40 duizend bezoekers bij de
laatst gehouden Grand Prix, zo'n gewel-
dige trekpleister voor het toeristisch be-
zoek aan de badplaats Is. 'We moeten er

. maar eens mee ophouden 'tonnen naar dit

circuit te smijten!' vond hij.

Wethouder KERKMAN zei dat men ze-

ker geen tonnen naar het circuit gaat

smijten, nu het zich de laatste jaren zelf

bedruipt.

Huurvergoedingen ingevolge Bijstandswet
lopen nogal los

Interpellatie-Attema opent diskussie over
woningbeleid.

'

De heer ATTEMA (wd) ging eens recht
zitten voor het tiental vragen dat hij b.

en w. stelde inzake het woningbeleid en
de z.i. onrustbarend stijgende kosten voor
de gemeente wegens het bijpassen van do
huren voor dure flatwoningen ten behoe-
ve van minder-draagkrachtigen. Hij wilde
o.a. graag weten hoeveel gevallen er door
de gemeente worden gesuppleerd, hoeveel
huurvergoeding per maand door de ge-

meente wordt uitgekeerd en of dit Zand-
voortse ingezetenen betreft of ook mensen
van elders.

Van tevoren had hij gezegd dat men
niet direkt moest denken dat hij hier een
rel van wilde maken — dan moest men
de tribune maar liever verlaten! — maar
hij wilde alleen een inzicht verkrijgen in

deze z.i. moeilijke materie.
Wethouder LINDEMAN ging er even-

eens recht voor zitten en becijferde dat
in totaal 19 gevallen inzake de Bijstands-
wet werden gesuppleerd in het laatste

jaar. Hiervan waren 12 ingezetenen en 7
gevallen van elders. Van deze 19 geval-

len zijn er in totaal 12 overgebleven, om-
dat voor 7 gezinnen reeds een oplossing

is gevonden. Het totale huurbedrag in de-

ze gevallen bedroeg ruim ƒ 7900,— waar-
van ten laste der bewoners kwam een be-

drag van ƒ 2300,—, zodat ruim ƒ 5500,

—

moest worden gesuppleerd. Hiervan
draagt het Rijk 80% bij. De totale lasten

per maand komen de gemeente op nog
geen ƒ 800,— tê staan.

Hiermede had men in feite kunnen vol-

staan, want door de enigszins droog op-

gesomde feiten en cijfers was het 'onrust-

barende van de suppleties ingevolge de
Bijstandswet' wel weggenomen. Maar di-
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GEWOONSTE ZAAK
VAN DE WERELD
Tussen '45 en heden heeft IJs de Jong de
Zandvoortse Courant verder uitgebouwd— de krant begon enkele jaren na de
oorlog twee maal per week te verschij-

nen — en de technische outillage van de
drukkerij vrijwel geheel vernieuwd.
De Jong kan bij zijn vertrek zeggen

dat hij iets tot stand heeft gebracht. Hij

zal het waarschijnlijk niet zeggen, want
dat ligt niet in zijn aard. In zijn ogen doe
je het werk dat je verricht zonder meer
en sta je achter je principes met alle

konsekwenties van dien. Voor hem was
het verzet dat hij pleegde tegen de duitse
overheersers dan ook de gewoonste zaak
van de wereld. Je deed het omdat je het
moest doen.
Nu IJs de Jong als drukkerspatroon en

uitgever van de Zandvoortse Courant op
het punt staat afscheid te nemen, de da-

tum van vertrek is vastgesteld op 30 juni
a.s., nemen wij de gelegenheid te baat
hem in deze kolommen dank te zeggen
voor hetgeen hij in de oorlogsjaren heeft
'gedaan. Wij doen dat ook namens de me-
dewerkers van het bedrijf — drukkers en
zetters en de kleine staf van de Zand-
voortse Courant — en de vele vrienden,
kennissen en relaties van De Jong. Wij
wensen hem en zijn echtgenote op hun
verdere levenspad het allerbeste toe.

Zandvoort, juni 1969

Geachte lezer,

Nu we de pensioengerechtigde leeftijd hébben bereikt menen we, dat daarmee
de tijd is gekomen om het werk dat we sinds 1924 in Gertenbachs Drukkerij
hebben gedaan te moeten overdragen aan een jongere kracht.
Aanvankelijk als employé en sinds 1946 voor eigen rekening hebben we goede
en slechte ervaringen ondervonden, maar met dankbaarheid denken we aan
allen, die hun medewerking verleenden gedurende deze 45-jarige periode.

We liebben per 1 juli a.s. de zaak overgedragen aan de heer P. W. F. OUDT.
We danken onze clientèle voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen dat
zij dit ook aan onze opvolger zullen willen schenken.

Met vriendelijke groeten,

IJs de Jong en echtgenote

o

In aansluiting hierop deel ik u mede dat ik met ingang van dinsdag 1 juli

1969 de drukkerij van de heer IJ. de Jong, evenals de uitgave van de Zand-
voortse Courant, heb overgenomen.
Het ligt in mijn bedoeling de exploitatie van het bedrijf op dezelfde voet voort
te zetten en ik hoop dat de reeds met de drukkerij bestaande relaties mij hun
vertrouwen sullen schenken bij het verzorgen van hun drukorders en de uit-

gave van de krant.

Hoogachtend,

P. W. F. OUDT

Geboren: Hester Jeannette, d.v. L. G.
A. van Es en J. van Gijn.

Overleden: Maria Alberdina Komman,
oud 82 jaar, geh. gew. met L. A. van der
Poll; Catharjna Wilhelmina Zantvoort,
oud 73 jaar.

Ondertrouwd: Michiel Meijer en Maria
Wilhelmina van der Kolk; Aart Marinus
Sophinus Snoek en Tineke van den Bos;
Cornelis Herman Schreuder en Helena
Nellie Kiewiet.

Geboren buiten de gemeente: Dirk, z.v.

D. Molenaar en M. A. M. van Dijk; Rem-
co Willem, z.v. W. Paap en I. Romviel.

Overleden buiten de gemeente: Doro-
thea Marie Anny Eugenie Sopers, oud 62
jaar; Alberta Gerarda Maria Wenneken-
donk, oud 79 jaar.

verse leden grepen de gelegenheid aan te
spreken over het algemene woningbeleid,
waarbij de voorzitter zich niet onbetuigd
liet! De heer Attema had ook neg ge-
vraagd of en in hoeverre de gemeente
'vat' op de woningen van EMM had.
Voorzitter was van mening dat — gezien
de uitstekende samenwerking tussen het
bestuur van de Woningbouwvereniging en
de gemeente — hier geen bijzondere druk
moest worden uitgeoefend.
De gevallen van 'elders' wilde de heer

Attema grotendeels ten laste van de ge-
meente van herkomst brengen, maar wet-
houder LINDEMAN antwoordde dat de
gemeente Zandvoort eenvoudig verplicht
is de Bijstandswet van toepassing te bren-
gen op ieder geval. 'Iedere Nederlander
heeft recht op bijstand, zo zijn omstandig-
heden dit noodzakelijk maken'. De heer
v.d. WERFF vond dit gepraat over men-
sen, die in, werkelijke nood verkeren, 'een
misselijke gang van zaken', waar hij zich
aan ergerde.
De diskussie, waarin zich nog meer

raadsleden mengden, nam evenwel nog
ruim vijf kwartier in beslag!

Bestemmingsplan Noordbuurt vastgesteld
Dit plan, waarover enkele maanden gele-

den een openbare uiteenzetting is gege-
ven, had 9 bezwaarschriften opgeleverd,
waarvan er 8 ongegrond werden ver-

klaard, terwijl er in één geval van een
ingezetene in de Pakveldstraat enigszins

aan diens bezwaren werd tegemoet geko-
men.
De heer DUKKERS (kvp) releveerde

het suksesvolle 'openbaar spreekuur' over
dit onderwerp en vond dat daarna nog
maar weinig over dit plan is gezegd. Hij
waarschuwde voor een al te optimistische
stemming inzake de eventuele subsidië-

ring door Monumentenzorg. Deze instel-

ling wil wel in bepaalde gevallen bijdra-

gen, maar van een integrale subsidiëring

was geen sprake. Hij drong aan op een
soepele beleidsvoering van de super-visor,

Ir. C. Th. Nix.
De heer FLIERINGA (groep Breure)

die evenals de heer Dukkers, een voor-
stander was van behoud van het specifie-

ke oud-Zandvoort, vreesde echter dat men
daar niet aan toe komt. De stukken laten

hierover nogal wat twijfel, vond hij.

VOORZITTER zei dat 'Monumenten-
zorg' maar twee 'monumenten' kent in

Zandvoort: de toren van de Hervormde
kerk en het buiten 'Groot Bentveld'. De
instelling is evenwel wel bereid tot een
zeker subsidie van 'karakteristieke

bouw'. Deze panden staan op de kaart
aangegeven. Spr. gaf de verzekering dat
men juist van de zijde van Ir. Nix een
grote mate van soepelheid mag verwach-
ten. Andere architekten zullen zeker gele-

genheid hebben hun (bruikbare) ideeën

te spuien.
Overigens was het merendeel van de

raad er van overtuigd dat er nog wel wat
jaartjes voorbij gaan eer er aan de uit-

werking van dit plan wordt begonnen.
Het werd zonder hoofdelijke stemming
aangenomen, waarbij de heer Flieringa

geacht wilde worden te hebben tegenge-
stemd.

(Vervolg op pagina 2)
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meer over de raad

Instelling komm issie

voor do beroepschriften
Hier hadden b. en w. een uitvoerig voor-

stel van gemaakt, nadat de raadsleden
W. KOK (alg. Zandv. bel.) en N. JANS-
SENS (bp) de instelling van een derge-
lijke kommissie hadden bepleit in de
raadsvergadering van 29 april j.1. Het
kollege had zelfs een koncept-besluit bij

de stukken gevoegd.
De raad nam liet pré-advies van b. en

w. over en hoefde er niet eens over te

stemmen.
Het aantal leden van de kommissie zal

bestaan uit zeven, gelijk aan het aantal
laadsfrakties.

Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) had nog
aangedrongen op vermindering tot 5, aan-
gezien zij van mening was dat met een
kommissie van 7 niet te werken viel.

HAVA-top aan
Gertenbachschool (MAVO)
B. en w. betoogden in hun voorstel dat
het hen gewenst voorkwam de mogelijk-
heid tot vorming van een HAVO-afdeling
aan de Wim Gertenbachschool aan te

grijpen, omdat momenteel 31 leerlingen
uit Zandvoort aan een HAVO-school te

Haarlem onderwijs ontvangen. Zij ver-

wachten dat thans meer ouders van Zand-
voortse kinderen de gelegenheid nemen
gebruik te maken van deze mogelijkheid
in hun eigen woonplaats. Het verschaft
bovendien de' Wim Gertenbachschool een
bredere basis.

De heer DUKKERS uitte in een uitvoe-
rig betoog zijn beduchtheid ten aanzien
van de 'kwaliteit' van het HAVO-onder-
wijs in deze omstandigheden. Hij zag het
gevaar dat begaafde Zandvoortse leerlin-

gen ten onrechte wordt geadviseerd eerst

Voor

RADIO en TV
naar

Radio Peeters nv

NOORDBUURT
OP DE HELLING
Dinsdagavond is het saneringsplan 'Noord-
buurt' vrijwel zonder slag of stoot door
de gemeenteraad, alleen de heer Flieringa
(groep Breure) stemde tegen, aanvaard.
De heer Dukkers (kvp) -*r liefhebber

van het oude dorp, naar hij zei — onthul-
de, dat Monumtenzorg de resauratie
van de visserspanden in deze wijk als een
grensgeval ziet. Voor het terugbrengen in

de oorspronkelijke bouwtrant komt de
bebouwing van de 'Noordbuurt' naar de
mening van de direktie van Monumenten-
zorg niet in aanmerking, aldus de heer
Dukkers. Maar in de toelichting van b. en
w. bij het saneringsontiverp staat te lezen
dat Monumentenzorg meer oude panden
wil liandliaven dan in het plan is voorzien.
Het kollege ziet hierin zelf een poging de
wijk, volgens het vroegere, naar zijn me-
ning ondeugdelijke, patroon te herstellen.

Hoe is hel nu: staat Monumtenzorg" wel
of niet achter de restauratie van zoveel
mogelijk oude visserswoningen en bedrij-

ven in de 'Noordbuurt'? Veel zal het er
overigens niet toe doen want de wijk
gaat, wanneer GS het raadsbesluit goed-
keuren, op de helling. Volgens plan zullen
slechts enkele voor de buurt karakteris-
tieke woningen de sanering overleven.
Een toekomstige gemeenteraad zal er
waarschijnlijk schande over spreken.
Maar voor spijtoptanten zal het dan te

laat zijn.

ZOT
Er is geen kulturele vereniging in Zand-
voort die zoveel los maakt bij de gemeen-
teraad dan het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort, in de wandeling TOZ genaamd.
Deze vereniging behoeft maar te kikken
over een tekort op haar begroting en de
afgevaardigden staan al te dringen om
een duit in het zakje te doen. Dinsdag-
avond betuigden zij om beurten hun spijt

dat zij de zangers over 196S een ekstra
subsidie hadden toegekend, met de ver-
melding, dat TOZ niet hoefde te rekenen
op nog een ekstraatje in 19G8. De afge-
vaardigden betreurden deze misstap te-

genover het koor zeer en tvaren bereid het
subsidie-veto op te heffen. Er iuas echter
een, zij het niet onoverkomelijke, moei-
lijkheid.

Geheel in overeenstemming met het
raadsbesluit had de Kontact Kommissie
Kulturele Belangen — de kommissie die

de gemeentelijke subsidie aan kulturele
verenigingen verdeeld — afwijzend gerea-
geerd op een verzoek het nog resterende
bedrag uit de subsidiepot voor 1968 aan
TOZ uit te keren. Er loaren nog een paar
verenigingen die in financiële moeilijk-

heden verkeerden en die kwamen hei
eerst in aanmerking voor een ekstra bij-

drage, schreef de kommissie in een brief

aan de gemeente.
De weigering bleek een schop tegen hei

zere been van vooral burgemeester Na-
wijn, die uitriep: 'de kommissie gedraagt
zich als een clan, wie er geen deel van uit-

maakt, staat buitenspel'. Toen xvas 't hek
van de dam en lokte het ene woord het
andere uit. De kommissie werd beurte-
lings geprezen om haar zuinig beleid en
gehekeld om haar afwijzend standpunt in-

zake subsidie aan TOZ.
Het slot van het langgerekte debat

kwam om half twee in de morgen: de
raad besloot toen het subsidie-veto voor
TOZ ongedaan te maken en b. en w. deel-

den mee het restant uit de subsidiepot ge-

heel of gedeeltelijk aan het koor uit te

keren — uiteraard na het advies van de
Kontalct Kommissie voor Kulturele Belan-
gen te, hebben ingewonnen.

Dit laatste vinden de kommissiéleden
een gotspe en zij overwegen en bloc af te

treden. Het kultuurbeleid van de Zand-
voortse gemeentebestuurders xoordt hen
te ZOT.

mgJIIHRRDT'S
HOOFDPIJN POEDERS

de MAVO-school te Zandvoort te bezoe-
ken, terwijl zij geschikt zijn voor de
Haarlemse HAVO. Hij achtte dit een on-
juiste interpretatie van de Mammoetwet.
Wethouder KERKMAN verdedigde het

voorstel bekwaam, waarna de raad zich
zonder hoofdelijke stemming akkoord ver-

klaarde.

Nog wat 'Snippergoed.'

Aan de verordening, regelende de vergoe-
ding voor het gebruik van gymnastiek-
en leslokalen, werd toegevoegd:
'Voor het gebruik van gymnastiek- en les-

lokalen zijn partikulieren een bedrag ver-
schuldigd van ƒ 15,— per uur of een ge-
deelte daarvan'.

De raad ging akkoord met de onbewoon
baarverklaring van het perceel Kruis-
straat 2.

Aan de woningbouwvereniging E.M.M,
werd een aanvulldende geldlening van
ƒ 14.761,13 verstrekt voor de financiering
van de bouw van 25 garages en 3 werk-
plaatsen nabij de A. J. van der Moolen-
straat.

De raad gaf zijn. fiat aan het voorstel tot

verkoop van grond in de sektor 'ambach-
telijke bedrijven' resp. aan de heren L. J.

Groenestein (450 m2) en J. Alblas
(980 m2).

Ondanks het vergevorderde uur zag de
raad niet af van de rondvraag! Enkele
leden hadden nog vraagjes en opmerkin-
gen, o.a. betreffende de honden op het
strand, de straatvervuiling nabij de pa-
tat-tenten( ! ) en een verkeerssituatie in

de dorpskern nabij de Kerkstraat.
Tien minuten voor half twee was alles

afgelopen!

Benoemingen
In verband met het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd zal de heer F.
de Jong, technisch hoofdambtenaar lc
klas bij de gemeentebedrijven, de gemeen-
tedienst eind van dit jaar verlaten.
In zijn plaats werd benoemd de heer E.
van Cleef te Nieuw Vennep.

De heer D. Bokma, hoofdkommies ter se-

kretarie, tevens onbezoldigd ambtenaar
van de burgerlijke stand, heeft verzocht
hem ontslag uit laatstgenoemde funktie
te verlenen.
In deze funktie werd benoemd de heer R.
Coenraad, kommies ter sekretarie.

Kredieten
Een krediet van ƒ 5000,— werd gevoteerd
voor aanschaffing van twee centrale ver-
warmingsketels in de watertoren, ter ver-
vanging van de twee niet meer geschikte
ketels.

Een krediet van ƒ 1949,— voor de aan-
schaffing van een geluidsprojektor ten
behoeve van de Mr. G. J. van Heuven
.Goedhartschool.

ƒ 1800,— voor de aanschaffing van meu-
bilair en leermiddelen ten behoeve van de
Wilhelminaschool.

Geen tekstielzaak in kolenloods
De raad ging akkoord met het voorstel
tot afwijzing van het beroepschrift van de
heer H. Kroon, Nieuwerdammerdijk 198
te Amsterdam. Betrokkene had het kol-

lege op 13 maart j.1. verzocht hem toe-

stemming te verlenen een verkoopgelegen-
heid voor woningtekstiel te vestigen in de
kolenloods van de firma Beekhuis aan de
Kruisstraat 24. B. en w. hebben dit ver-

zoek afgewezen, waarna genoemde heer
Kroon een beroep instelde d.d. 21 mei j.1.

De heer KOK (azb) vind dit een moei-
lijk geval. Hij kon begrip opbrengen voor
het standpunt van b. en w., omdat hij de
vestiging van een zgn. 'cash and carry-
zaak' in dit pand bezwaarlijk vond voor
de reeds gevestigde middenstandszaken
in veelal dure winkelpanden.
De heer v.d. WERFF wilde dit niet in

de cash and carrysfeer trekken maar zag'
in dit verzoek een handreiking aan de
eigenaar van de loods, die door de om-
standigheden gedupeerd is in zijn bedrijf

en nu zijn loods wil verhuren. Spr. vroeg
zich af of deze eigenaar er soms wel een
kroeg in mocht laten vestigen! Hij pleitte

voor inwilliging van het verzoek.
Ook de heer ATTEMA tilde niet zo

zwaar aan het bezwaar van de gemeente.
De man in, kwestie heeft een vergunning
van de Kamer van Koophandel gekregen.
De heer ZOET (pvda) zag er een door-

kruising van het Planologisch beleid in de
Noordbuurt-sektor in en achtte het stand-
punt van b. en w. in deze wel juist.

VOORZITTER betoogde dat dit pand
inderdaad in het saneringsgebied ligt en
dat het zeker geen normaal verkooppunt
is. De gemeente is bereid dit pand van de
eigenaar te kopen. • •,

Er ontspon zich. hierna nog een leven-

dige diskussie tussen voorzitter en de hr.

v.d. Werff, maar de laatste pleitte tever-

geefs! . i

Het voorstel tot afwijzing van het be-

roepschrift werd met 11—3 aangenomen.
Tegen waren: mevr. Hugenholtz ' en de
heren v.d. Werff en Attema.

Nogmaals het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort in diskussie.

Onbehagen bij de Kontaktkommissie Kul-
turele Belangen

Aan de agenda was toegevoegd een ver-

zoek van het bestuur van het T.O.Z. om
subsidie teneinde de tekorten van de ge-
geven koncerten te dekken. Tijdens de
diskussies, die wederom ruim een uur in

beslag nnamen!, werd heel wat overhoop
gehaald inzake de verdeling van de sub-
sidiepot door de Kontact Kommissie Kul-
turele Belangen, Het raadslid de heer
JANSSENS bedankte zelfs nog langer
deel van eerder genoemde kommissie uit

te maken.
De heer JANSSENS zei dat de Kom-

missie advies uitbrengt aan b, en w. Maar
als dezen een dergelijk advies met één
streek van de tafel vegen, Is het lidmaat-
schap een hachelijke zaak geworden! Hij
uitte kritiek op de 'wijze waarop "de sub-
sidies worden verdeeld.

De heer KOK achtte hier twee kwes-
ties in het geding: Het beleid (adviezen)
van de Kontaktkommissie Kulturele Be-
langen en de subsidiëring van het Toon-
kunstkoor..
De koncerten in de sporthal zijn finan-

cieel geen sükses gebleken, maar geluk-

kig heeft het bestuur van het koor dit'

ingezien en is al gaan praten met de hr,

Bouwes over de mogelijkheid tot uitvoe-
ringen in het Dolfirama. Er zou in ieder
geval een beperking van de uitgaven mee
bereikt worden. '

'

De heer ZOET wilde 't gevraagde aan-
vullende subsidie wel verstrekken. De
raad ; heeft indertijd het woord 'nooit

meer' laten vallen inzake de subsidiëring
9Ver 1968. Dit vond spr. nu wel wat voor-
barig geweest!
De heer v.d. WERFF zei het koor een

warrn hart toe te dragen. Hij vond hel
op z'n plaats het een 'stevige duw' in de
goede (financiële) richting te geven.
De heer FLIERINGA vond dat de raad

er 'mooi in zat', Hij bleef • aandringen op
wat hij al eerder betoogd had: gaan pra-
ten met elkaar rond de tafel. Als Zand-
voort klassieke evenementen wil, zal het
moeten betalen! Vooruitlopend op het re-

sultaat van een eventuele bespreking, wil-

de hij voorlopig een subsidie verstrekken
voor de helft van het aangevraagde be-

drag.
Wethouder LINDEMAN gaf een uitvoe-

rig résumé van de gehele subsidiërings-

kwestie en zei dat in het algemeen de ad-
viezen van de Kontaktkommissie wel
worden opgevolgd, alleen bij het laatste

advies heeft het kollege aanleiding ge-

vonden nader naar de motieven te infor-

meren, omdat het kollege zich niet' met
de laatste verdeling kon verenigen.
Wethouder Kerkman wees er op dat er

over 1968 nog ƒ 1400,— beschikbaar is,

maar dan moei er spoedig beslist worden,
want na 30 'juni e.k. mag over 1968 -geen
uitgaaf meer gedaan worden.

Diverse leden mengden zich hierna nog
in de diskussie, waarna de raad besloot
het 'veto' (over 1968) op te heffen, waar-
door de gelegenheid ontstond het bedrag
van ƒ 1400,— alsnog, geheel of gedeelte-

lijk, aan te wenden voor TOZ.

DE VRACHTWAGEN IN HET VERKEER

Z^SE

carbovit tegen maag-
en darmstoornissen.

MUGOUN * (reukloos)

ter voorkoming van rnuggebeten.

OPREIS

rekreade '69

gaat inwoners en gasten

plezierig bezig houden
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AFSCHEIDS BIJEENKOMSTEN
LEERLINGEN 6e KLASSE
RK MARIASCHOOL
Tijdens verscheidene bijeenkomsten in de
week van 16—23 juni hebben de leerlin-

gen van de zesde klasse van de r.k. Ma-
riaschool afscheid genomen van de school.

Na een voorlichtingsavond op 19 juni

in het gebouw 'De Krocht' en feestelijke

bijeenkomsten op 20 en 21 juni, onderna-
men de scholieren, ter afsluiting van het
afscheids-programma, met het onderwij-
zend personeel een ekskursie naar Rotter-

dam en Drievliet.

Al de leerlingen die de school gaan ver-

laten, zullen een voortgezette opleiding
gaan volgen. Negentien scholieren wer-
den toegelaten tot het VWO en HAVO,
t.w.: Paul Al, Margareth Castien, Leo
Diekman, José v.d. Donk, Hanno v. Es-
sen, Margit Galavazi, Rob Grimbergen,
Hetty Heitkönig, Gerard v. Resteren, Ni-

co Koper, Jos Kras, Clementine Lentink,
Anneke Lindeman, Relinde Neerincx, Do-
rien v.d. Pas, Cok Slegers, Netty Spol-
ders, Eric Stalenhoef en Wiesje Timmer-
mans.
Verder werden 23 leerlingen toegelaten

tot het MAVO-onderwijs, 6 leerlingen tot

LHNO-onderwijs, 3 leerlingen tot het
LEAO-onderwijs en 5 leerlingen tot de
LTS.

Het vorig jaar zomer met zoveel

sulcses bekroonde pntspanningspro-

jelrt van de Lokale Raad van Ker-

ken te Zandvoort is aanlei-

ding geweest' ook 'voor het a.s. sei-

zoen een gevarieerd vakantiepro-

gramma uit te. werken. Algelopen

dinsdag heeft men dit programma
onder de naam. Rekreade '69 tij-

dens een perskonferentie in het ge-

bouw 'De Krocht' ontvouwd. Het
biedt evenals in de zomer van 1968
een groot aantal gevarieerde ont-

spanningsmogelijkheden voor kin-

deren van inwoners en badgasten,

de oudere jeugd en volwassenen.

Voor de kinderen worden er de komende
weken o.a. kringspelen, filmvoorstellingen,
talentenjacht _ en . songfestival georgani-
seerd;' voor dê tieners staan dans-, disco-

en instuifavonden op het programma en
voor de volwassenen zijn er ontmoetings-,
kaart-, film- en diskussieavonden. In het
kader van Rekreade zijn enkele orgelkon-
certen in de r.k. Agathakerk en een kon-
cert in de hervormde kerk gepland; een
voksdansgroep uit Zandvoort brengt Is-

raëlische dansen en een andere groep
oud-Zandvoortse dansen.
Genoemde aktivitelten zullen plaatsvin-

den in het reeds genoemde gebouw 'De
Krocht' aan de Grote Krocht en het wijk-
gebouw 'Noord' aan de Linnaeusstraat.
De onlangs ontruimde Karel Doorman-
school is door het Zandvoortse gemeente-
bestuur geheel ter beschikking gesteld
van Rekreade. Het zal door de organisa-
toren worden gebruikt en ingericht als

ontspannirigscentrum voor de ' kampeer-
ders die op het karavankamp, 'De Zee-
reep' en het trekkerskamp 'De Branding'
verblijven. u

De kommissie, die in opdracht van de
samenwerkende kerken Rekreade '69 or-
ganiseert, heeft, evenals vorig jaar, een
aantal jonge mensen die studeren aan uni-
versiteiten, hoge scholen en kweekscholen
.bereid gevonden -in teamverband de ont-
spanningsprogramma's uit te voeren, te
leiden en te begeleiden. De teams opere-
ren vrij zelfstandig o.l.v. een teamleider,
die speciaal hiervoor geïnstrueerd is.

De uitvoering van het ontspannings- en
amusementsprojekt van de Lokale Raad
van Kerken is financieel ' mogelijk door
bijdragen van de . Zandvoortse kerken,
door een subsidie en een garantiesom van
de gemeente Zandvoort, door een bijdrage
van het bisdom Essen en door de Stich-

ting Kennemer Sportpark. Voor deelname
aan de diverse aktiviteiten wordt een ge-
ringe vergoeding gevraagd: 30 cent per
kind voor de te houden kinderspelen en
60 cent voor het bijwonen van een kinder-
filmmatineé. Voor enkele avondmanifesta-
ties worden hogere entreegelden gevraagd
vanwege de grotere kosten.
De pastorale zorg van de nederlandse

en natuurlijk ook voor uw

grammofoon en

bandrecorder
naar

Radio Peeters nv

gasten ligt in handen van de plaatselijke

pastores, voor de hier verblijvende ooster-

buren zijn enkele duitse geestelijken be-

schikbaar. In de hervormde kerk aan- het
Kerkplein worden in juli en augustus
diensten in de duitse taal gehouden en in

de r.k. kerk aan de Grote Krocht op 'za-

terdagavond en 'zondagmorgen Euchaïis-
^

tie-vieringen in de duitse taal. ' vl

De officiële opening van Rekreade '69

zal a.s. zondag 29 juni door burgemees-
ter A. Nawijn in het gebouw 'De Krocht'
worden verricht. Tijdens de bijeenkomst
zullen de teamleden zich presenteren.

Op deze dag zullen in alle Zandvoortse
kerken kerkdiensten en eucharistievierin-

gen worden gehouden, waarin het thema
'gastvrijheid' aan de orde wordt gesteld.

Maandag 30 juni a.s. wordt met het ont-
spanningsprogramma voor jong, en oud
gestart, waarvan de onderdelen via grote
en kleine affiches, de VW en de plaatse-

lijke bladen bekend zullen worden ge-

maakt.

Hier volgt het programma van 29 juni

tot 5 juli in het gebouw 'De Krocht':

Kinderprogramma's:

dagelijks van 10 tot 12 en van 3 ,tot 5
uur, behalve woensdagmorgen en zater-

dag, eveneens in Wijkgebouw Noord.

Avondprogramma's :

ZONDAG 29. JUNI:
20.30 uur: opening door burgemeester A.

Nawijn, m.m.v. Zandvoorts Jongeren-
koor.

MAANDAG 30 JUNI:
20.00 uur: ontmoetingsavond, met mede-
werking van Zandvoortse volksdans-
groep.

DINSDAG 1 JULI:
20.00 uur: kaartavond-instuif.

WOENSDAG 2 JULI:
20.30 uur: modeshow: mode du passage.

DONDERDAG 3 JULI:
20.00 uur: film •

ZATERDAG 5 JULI:
20.00 uur: dansen m.m.v. van Page 14.

WAAROM REKREADE?
De Zandvoortse kerken, die in de Lo-

kale Raad van Kerken te Zandvoort

samenwerken, motiveren hun aktivi-

teiten op het gebied van ontspanning

en amusement als volgt:

Het woord Rekreade is' ontleend aan

rekreatie. Het roept iets op van vrij

zijn, van vrije tijd. Heerlijk bezig zijn,

genieten van sport en spel, een ander

mens worden. De ervaring heeft ge-

leerd, dat bij alle vormen van rekrea-

1 tie soms een helpende hand nodig is,

iemand die het initiatief neemt, men-

sen die het een en ander organiseren.

Die dienst willen de kerken van Zand-

voort graag bewijzen, want dienstver-

lening ligt helemaal in de lijn van, het

evangelie, het is een evangelische ; eis.

De taak van de kerk bij mensen op

vakantie is te helpen, dat hun vakan-

tie zo goed mogelijk wordt.

Bruint met en zonder zon

beschermt
U_1JIJIII«_J ^

tegen «l ^^v?
ril UiitKy-SC

zonnebrand —kJkal M.1 1 IrnrvN^

Rijd niet te '-^m^^^^W
dicht achter een £*'<£#£>
vrachtwagen als ££&&' it
u gaat inhalen. jStt, U ''^

. „.

De vrachtwagen- ^W w^fBi*»*' f
chauffeur kan u --i

x ^/W I

dan niet zien. , r>
De kans dat hij ?/&
ook gaat inhalen

is groot.

DOE HET ZO !
.'Vav

Begin uw inhaal-
manoeuvre op
flinke afstand.
De vrachtwagen-
chauffeur voor u
kan dan in zijn
spiegel zien dat u
er aan komt.
Bovendien is uw
snelheid groter.

INHALEN EIST AFSTAND !

Hoge
spaarrente
tot zelfs

6Hovoor u

en...
-j^^iZ-
de heer C. H. M. Maekaay,

Commerciële Voorlichting,
Centraal Kantoor voor Amsterdam.

Dat is helemaal de NMB.
Meer rente, meer spaar-
vormen (kies uit 6 moge-
lijkheden en bovendien
ook nog 61/2% spaar-
brieven). En daarbij een
service waar de NMB ook
beslist niet zuinig mee is.

Daarom is voor iedereen
sparen zo aantrekkelijk
bij de NMB.

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

de bank waar ook
ü zich thuis voelt

Zandvoort: Passage 33.

VQETGANGERSACTIE

links-rechts-^
links gekeken
oversteken!

en bovendien voor uw

huishoudelijke
apparaten
naar

Radio Peeters nv
PASSAGE 11 ZANDVOORT



FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging

Voor de deelneming welke wij mochten
ondervinden bij het overlijden van onze
lieve moeder en grootmoeder

NEELTJE CHRISTINA MAAS
betuigen wij onze oprechte dank, In het
bijzonder zr. De Beer, direktrlce van het
Herv. Rusthuis, en juffrouw Annie, voor
hun liefde en toewijding.

Uit aller naam:
Familie J. Jansen -

Zandvoort,- juni 1969
Staringstraat 5

Enige en algemene kennisgeving

Hiermede geven wij kennis van hel
overlijden van Mejuffrouw

DOROTHEA MARIE
ANNY EUGENIE SOPERS

Fam. SOPERS
Fam. HOOGVELD

'

Zandvoort, 25 juni 1969
Zeestraat 36

De bijzetting in het familiegraf op
de Begraafplaats Oud Eik en Dui-
nen te 's-Gravenhage heeft inmid-
dels plaatsgehad.

NU OOK IN ZANDVOORT!

ÈrUloE \J 1\J o
Direkt klaar. TOPKWALITEIT!

FOTO HAMBURG
"GROTE KROCHT 19 — TELEFOON 2510

Verhuizing per 28 juni van
Zr. S. M. Molenaar-de Wilde,

HAARLEMMERSTRAAT 88-2 naar

Van Lennepweg 33- rd,

telefoon 2720.

om de kwaliteit

van ons

drinkwater

9
Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange

vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man

Uw vertrouwens-man.

Voor

familiedrukwerk

Gertenbachs Drukkerij
Achterweg 1, telefoon 2135

U\

Pedicure Salon

j. M. C. van Randeraat
Brederodestraat 44 — Telefoon 4802

afwezig tot 14 juli

AFSPRAKEN VANAF 14 JULI

J&6

%
KORTING

STOpr^jGgEDEREKri

KERKSTRAAT-ZANDVOORT
.

Woningbouwvereniging

.EENDRACHT MAAKT MACHT"
te Zandvoort

Voor leden komt beschikbaar de FLAT-
WONING, (2 slaapkamers), met centrale
verwarming

Sophiaweg 41
huurprijs ƒ 120,55 per maand,

en de GARAGE

Hasebroebroekstraat letter N
huurprijs ƒ 35,— per maand.

Schriftelijke opgaven, onder vermelding
van rangnummer, aan de secretaris D.
van Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22, vóór
a.s. dinsdag 19 uur.

De Vereniging van Exploitanten

van " Waterleidingsbedrijven in Ne-
derland (VEWIN) heeft in een no-

ta gepleit voor de instelling van een

supra-nationaal beheerslichaam

voor de Rijn, de instelling van een

zelfstandig ministerie van Water-
staat en Waterhuishouding en aan-

passing van de wetgeving aan de
veranderende omstandigheden.

Naar onze overtuiging, zo staat geschre-

ven in de nota die de VEWIN inmiddels

heeft overhandigd aan de vaste kommis-
sie voor Verkeer en Waterstaat uit de

Tweede Kamer, zal het werk ter verbete-

ring van de Rijn met veel groter kracht

moeten worden aangepakt dan tot dusver

het geval kon zijn.

Speciaal zullen zo spoedig mogelijk re-

gelingen moeten worden opgesteld, waar-

bij bindende kwaliteitseisen moeten wor-

den gesteld aan het water van de Rijn op

een- aantal punten van zijn loop door de

verschillende landen.

Om deze kwaliteitseisen te waarborgen,

moeten verder regels worden gesteld ten

aanzien van de toelaatbaarheid van het

lozen, van afvalstoffen op de Rijn.

Er mag niet worden geloosd , zonder -dat

aan de daartoe gestelde regels wordt vol-

daan. Toezicht op het naleven van de

regels moet worden uitgeoefend door een

krachtens een internationale regeling aan-

gegeven bevoegde instantie.

De regering moet stappen ondernemen,

om. tot een dergelijke regeling te geraken.

Daarbij' zou kunnen worden getracht de

rivier onder inter-Europees beheer te stel-

len, hoewel wellicht het internationale

klimaat daartoe niet gunstig is. Een an-

dere weg zou kunnen zijn dat door een

Europees traktaat een regeling in het

leven wordt geroepen, waarbij de uitvoe-

rende en toezichthoudende bevoegdheden

in handen worden gelegd van een inter-

nationale kommissie. Voor dè scheepvaart

op de Rijn is bij de akte van Mannheim
al een supra-nationale regeling tot stand

gekomen.

De VEWIN brengt deze gedachte met
klem naar voren, omdat:

— Nederland voor de watervoorziening

in de toekomst grotendeels op de aan-

voer uit de Rijn is aangewezen.

— Een zo zuiver mogelijke kwaliteit van

het rivierwater absolute yoorwaarde is

om goed drinkbaar en hygiënisch be-

trouwbaar drinkwater te vervaardigen.

Wat hiervoor gezegd werd over de Rijn,

geldt ook voor de Maas. Naar de mening

van de VEWIN mogen er voorts geen

olieboringen in waterwingebieden worden

verricht en mogeri er geen wegen * door

waterwingebieden worden aangelegd.

Tenslotte acht de VEWIN de waterhuis-

houding yan Nederland, zó belangrijk, dat

het ernstige overweging verdient de zorg

daarvoor onder te brengen bij een zelf-

standig ministerie van Waterstaat en

Waterhuishouding, da^r- uitsluitend met de

zorg voor het water is belast.

De maatregelen die nodig zijn voor de

waterhuishouding in engere zin zouden

moeten worden gewogen in. een raad voor

de waterhuishouding, waarin de betrok-

ken' belanghebbenden, bijvoorbeeld de

landbouw maar 'ook en ! vooral de water-

leidingbedrijven verenigd in , .de . VEWIN,
zitting hebben. Het toezicht op de hygië-

nische betrouwbaarheid van het af te le-

veren drinkwater zou, uiteraard moetep

blijven berusten 'bij het ministerie van

Sociale Zaken en Volksgezondheid!

De snelle wijziging Vn' het -waterverbruik

en de noodzaak tot kwalitatief beheer van

het water vereist da£ ook de wetgeving

zich snel aan de gewijzigde situatie aan-

past. In Nederland bestaat op dit gebied

stellig nog een grote' achterstand. Welis-

waar zal de wet tegen de verontreiniging

van oppervlaktewater! 1 januari 1970 in

werking gaan en is
fl
een grondwaterwet

in voorbereiding, maar zelfs wanneer de-

ze beide in werking zullen zijn getreden

is het kwantitatief en kwalitatief water-

beheer in Nederland nog niet voldoende

geregeld. Ook dreigt ' langzamerhand een

verbrokkeld beeld van de totale water-

staatswetgeving in Nederland te ontstaan.

De VEWIN pleit daarom voor een wet,

die het kwantitatieve en kwalitatieve be-

Dr. O Banki
zenuwarts

Van Galenstraat 98, Zand-
voort, telefoon 3030

uitstedig tot Z juli

D.W. de Bij II Nachenius
oogarts

AFWEZIG
van 27 juni tot 7 juli

Gevr.: flinke HULP in de
huish. werkt, n.o.e.t.k. Mw.
Kooijman, Brederodestraat
10, telefoon 3242.

Aang.: wit POEDELTJE,
(teef), 15 mnd., ƒ 100,-

alleen voor zeer goed te-

huis. Telefoon 4453.

Te koop: PUCH, i.z.g.st.

Geheel gereviseerd, tegen
e.a.b., tel. 3848 van 16-18

uur. Frans Zwaanstr. 86.

300 BETONTEGELS te

koop a 35 et. ; Verloren

:

zonnebril (optische gla-""
zen) Graag terug.

Van Alphenstraat 5, (na
4 uur). Tel. 2709.

Alle merken papieren

stofzuigerzakken
hebben wij in voorraad.
Philips - Excelsior - Erres
- Electrolux - Hoover, enz.

Fa. Schuilenburg
Grote Krocht 5-7, tel. 2971

Te huur gevr.: ongemeub.
ZOMERHUISJE of SOUS-
TERRAIN, v.a. 1 juli tot

± nov., dec. Br. ond. nr.

5002 bur. Zandv. Crt.

TIMMERMAN gevr. voor
versch. karweitjes, ook
's avonds. Tel1

. 5615. Sta-
tionsplein 19.

Te koop uitn.b. SCHUUR
of kleine GARAGE, 4x4
mtr. Tel. (023) 26 63 33.

Wegens ziekte te koop:
PENSION, 10 bedden, met
vestigingsvergunning met
beslaande dependance. Br,

ond. nr, 5001 bur. Zandv.
Courant.

Te koop: TELEFOON-BE-
ANTWOORDER m. band-
recorder aansl., % jr. ga-
rantie. Tel. (023) 288277.

HOEK-VOLIèRE te koop,
ƒ25,-; ZOMERFLAT te

koop. Telefoon 3624.

MED. GEDIPLOMEERD
PEDICURE

* 10 jaar praktijk-

ervaring
Mevrouw Snellens, Burg.
Beeckmanstr. 22, tel. 4594.

VAMOR RIJSCHOOL

SNELLENS
* o.a. ook met DAF
Burg. Beeckmanstraat 22,

telefoon 02507-4594

Te koop: goede betrouwb.
DEUX-CHEVEAUX 1960,
nieuwe motor, ƒ 350,—

.

Telefoon 2456.

Te koop: DAF 55, jan. '69,

4000 km, vraagpr. ƒ 5750,-

Tel. 5340, (na 19 uur).

Te koop: leuk WIEGLE-
DIKANT m. hemeltje; gr.

ledikantje en mod. wandel-
wagen. Kostverloren-
straat 43.

Te koop: FIAT 600 ƒ 500.
Zuiderstraat 13a.
Na 6 uur, Haltestraat 5.-

HEREN gevr. door de
Operettever. Z.O.V. Repeti-
tie donderdags om 8 u. in
Hotel Keur, Zeestraat.

Te koop: groot woonhuis,

Bilderdijkstraat 19
zeer geschikt voor later

zelfbewoning, prijs slecht.

ƒ 17.750,-. Kostverloren-
straat 113, telefoon 4479.

Bé Botërh'ovën de Haan
gedipl. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds

U kunt het

toch niet

afschreeuwen . . .

wanneer U de goede hoe-

danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht

van het publiek wilt bren-

gen. Daarvoor staat de

Zandvoortse Courant te

uwer beschikking. Dit

nieuwsblad wordt door-

dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws' brengt,

niet gelezen maar „ge-

speld" van a tot z.

In die sfeer genieten ook

uw advertenties méér dan

gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.

Steek voor uw reclame-

plannen uw licht eens op

bij de

Zandvooxtse Courant
Achterweg 1

Telefoon 2135

Te koop: (alleen door
Zandv. woningz. te betrek-
ken),

ruim HOEKHUIS,
best. uit 2 zitk., keuk., kel-

der, w.c. en 3 slaapk., bo-
venkeuken, w.c, voorts
schuur en tuin. Ook gesch.
v. dubb. bewoning. Vraag-
prijs ƒ 55.000,- Mak. o.g.

J. Boogaard, Regentesse-
weg 7, tel. 2210.

VAKANTIEHULP gevr.
voor thuish. werk. Hoog
loon. Mw. Italiaander, Pa-
trijzenstraat 3.

HUIS te koop, 7 kamers,
cv., enz. leeg te aanv.
Prijs in overleg. Mak. K.
C. van den Broek, Brede-
rodestraat 25, tel. 2318.

heer 'van oppervlaktewater zowel als

grondwater regelt. Ook de regeling van

geschillen die op het terrein van de

kwantitatieve verdeling en kwalitatief be-

heer kunnen ontstaan, dient in deze wet

te worden vastgelegd. De raad voor de

waterhuishouding zou daarbij een belang-

rijke rol kunnen spelen. Een dergelijke

wet dient op korte termijn tot stand te

komen. Nederland, dat op het gebied van

de waterstaatswetgeving altijd een goede

naam heeft gehad, begint thans achter te

geraken bij andere landen, aldus de

VEWIN.

KOLLEKTE ANJERFONDS
Deze week wordt in Zandvoort de Anjer-

kollekte 1969 gehouden, waarvan de op-

brengst ten goede komt aan instellingen

en- verenigingen op kultureel gebied, zoals

toneel- en muziekgezelschappen. Tevens

verstrekt het Anjerfonds financiële hulp

bij de inrichting van dorpshuizen en wijk-

centra. In Zandvoort is de inzamelings-

aktie voorbereid door de Kontakt Kom-

missie Kulturele Belangen.

CASH & CARRY CONTANT BETALEN EN MEENEMEN CASH & C

ASH
ADDYARUT

RUIM GESORTEERD IN

wit damast tafelgoed
Verschillende maten en kwaliteiten,

vanaf 8y28

Prima ontbijtlakens
van 'zéér bekend merk', 130 x 160.

Alléén in rosé. 8j50,

Nylon nachthemdjes
Plissé afwerking rond de hals. in frisse moderne

kleuren, maten 34-36-38

4,50
Badstof herensokken
in moderne kleuren, heerlijk voor de vakantie!

SLECHTS 2 950

UW SPECIAALZAAK

VOOR

TEXTIEL EN

WONINGTEXTIEL

Badstof
herenpullovers
met ritssluiting en horstzakje.

Lange mouw. In wit en zandkleur.

'n ideale dracht. 11,50

Lurex dames jumpers
zonder mouw. In mooie pasteltinten, slechts

,oo%
B>?

Helanca, vol elastische fantasie stretch SlipS

in wit, bleu en zwart. 2,20

e etage Grote Houtstraat 83 87
GEDEMPTE OUDE GRACHT 86, (onder één dak)

RIJKSSTRAATWEG 533, (Delftwijk), HAARLEM-NOORD
HEEMSTEDE: RAADHUISSTRAAT 52

10%
KORTING BIJ AANKOPEN

TOT 250 GULDEN

BOVEN DE 250 GULDEN

EEN KORTING VAN
Cheques en direct uitgeschreven girokaarten worden als contante betaling

geaccepteerd - Goederen kunnen niet geruild worden



zomerse

aanbiedingen

Inklapbare aluminium

TUINSTOEL met een

prettige 'zit'

50

'Hatema' zomerdekens

double-face. Soepel en

licht van gewicht.

150 x 220 170 x 220

22.88 25.88

Pastelkleurige Uni Che-

nille bedspreien in div.

kleuren en extra lang.

3 kanten franje.

1 pers. 2 pers.

25.90 32.50

TERRAS
DRAADFAUTE UILS

in diverse kleuren

16.50

HAARLEM:
Grote Houtstraat 83-87,

Ged. Oude Gracht 86
Tel. 31.90.46

Rijksstraatweg 533
Tel. 26.38.15

HEEMSTEDE:
Raadhuisstraat 52
Tel. 28.26.35

IJMUIDEN:
Kennemerlaan 41
Tel. 10204

ZANDVOORT:
Grote Krocht 30-32
Tel. 2666

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
fevert rechtstreeks van de groothandel:

ZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS

, FLAGSTONES
PADTEGELS

S GRINTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN.'

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4-996

CLLÓOIX .e^ance

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

* AANLEG

£ OMBOUW

* ONDERHOUD

•fr
REPARATIE

it CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

>f OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

POLYETHER MATRASSEN, 80x190
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J

redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et. p.mm.-hoogte

abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;

per post ƒ IJ,—; buitenland ƒ 13,—

;

losse exemplaren 20 cent,

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 2135.

*-

r ZANDVOORT, BENTVELD eD ABBDENHOUT

:HTERWEG 1, TELEFOON 2135 — UITGAVE: DRUKKERIJ OUDT v|h GERTENBACH

b. en w, hielden openbaar spreekuur

met de bewoners

van de wijk nieuw noord

""^I^^noo8,™. •&.*$££&?£& BRANDJE IN LAADBAK DIRECTIE GROOT KIJKDUIN
ling zou de afstand tussen gemeentebe- Door lot op heden nog onbekende oorzaak NAM AFSCHEID
reaktie

en
va
bnTr

eiT
e

wa7
e

bi1zonder
l

'wel- brak vannacht om kwart voor één brand Met een triptiek van bijeenkomsten heb-reakt, van b. w. ponder ^ ^ _ ^^^ ^^ ^ de^es^.K ™ HUOksloot en

De geluidshinder van het circuit en de die was neergezet in de Brederodestraat adjunkt-direktrice van het kindertehuis
noodtoestand met het oog op de toevoer- nabij het ir. Friedhoffplein. De brand- 'Groot Kijkduin', afscheid genomen van

lS™lna ^ hTJZt^fi/d; weer, die enkele ogenblikken na het hun funkties. Vrijdagmiddag werd hun
ren knelpunten. In het algemeen zijn do '

, , ,, . u een receptie aangeboden door het bestuur
bewoners van deze wijk niet gelukkig brandalarm arriveerde, slaagde er in het van het kirlderteilUis, waarbij o.m. burge-
met het^ circuit. De burgemeester^ zei^ la- vuur met behulp van enkele waterstralen meester A. Nawijn aanwezig was; zater-

^a^ vond een reünie plaats van oud-leid-

sters en oud-pupillen en gistermiddag na-
men de kinderen van 'Groot Kijkduin' af-

scheid van de leiding met een groot feest

koniek dat het circuit een gemeente-bezit . ,

is dat uit de historie was gegroeid. Het te bedwingen,

moet eenvoudig geëksploiteerd worden,

n» nnto'Udinn ™„ |w „l™ Over de leefbaarheid van plan Nieuw omdat 't er is. Zelf was hij niet bepaald REKREADE '69
ue uuiwiKKGiuig van m-i jJidn Noordi de geestelijke verzorging, de een voorstander van dit circuit, met z'n nFFIPTFFT {TFOPFND
'Nieuw Noord' — de wijk tussen jeugdzorg, de rekreatie werden indringen- 'eirkelzaag-geluidseffckt'O) maar hij rea- ^* * «-"^-^ vi.wrfnu'

Aa o^^-TV. 7 r.A ,„,»,.* r% ö-,rQ„., de vragen gesteld. Zal men bijvoorbeeld liseerde zich tegelijkertijd dat er talloze Met de ontplooiing van de Rekreadevlag
üe spoorlijn Zanavoort-Uverveen

,n de toekomst de handen zodanig ineen mensen zijn
L
die_er hun_hart_amjverpand

,n de Zandvoortse kleuren geel-blauw, op
en de reeds geproiekteerde, maar hebben geslagen dat met één kerkgebouw hebben. Men kan, vervolgde burgemees-

ij j i"L- ln deze ^^ kan worden volstaan, waar- ter A. Nawijn, het circuit niet van de ene het podium van de grote zaal van het
nog met aangelegde noorüelljKe door natUurlijk Douwkapaciteit wordt uit- dag °P de andere opheffen, dan zou er verenigingsgebouw 'De Krocht', heeft bur- groot aantal bloemstukken en°een stroom

in het verenigingsgebouw 'De Krocht'.
Tijdens de bijeenkomsten werden direk-

trice en adjunkt-direktrice, die vanaf
1949 in het tehuis werkzaam zijn ge-
weest, dank gebracht voor hetgeen zij

voor 'Groot Kijkduin' hebben gedaan. Een

derwerp van een levendige diskus-

sie tussen b. en w. en een aantal be-

woners van genoemde wijk. De
laatsten hadden gevolg gegeven aan

eveneens van. de waardering voor het
werk van beide dames.

randweg — was vrijdag j.L het on- gespaard? Een positief antwoord kwam een "iet te dekken s
*l™J?J

e™^°' gemeestev A. Nawijn zondagavond 'Re-
van kleme en ^ote geschenken getuigden

i i i. i. van de zijde van een der aanwezigefl, lid groting ontstaan, wetnouaer iterKman ° J <= eveneens van de waardering- voor het
van de Lokale Raad van Kerken te Zand- gaf toe dat de circuit-eksploitatie tekor- kreade '69' officieel geopend. In zijn in-

voort. Na een korte situatietekening door ten heeft opgeleverd, maar de laatste ja-
ie jd j.ng- bracht de heer Nawijn dank aan

de burgemeester, waarbn deze mededeel- ren is er sprake van een overschot. Over ,,..,. ,. ,

de dat inzake dit onderwerp een brief van toekomstige investeringen in de racebaan alle instanties die het mogelijk maakten

de gemeente naar de Stichting Oecume- zal echter een hartig woordje moeten dat Rekreade ook in dit seizoen het vorig

A.t> i,itnnJ,V,n<r van hot ImH».» van
nlsch °°ntakt was uitgegaan, gaf ge- v/orden gesproken, aldus de wethouder. begonnen werk t.b.v. de ontspanningde Uitnodiging van het kollege Van noemde aanwezige te kennen dat septem- Ds. Van der Vloed noemde Nieuw- . . , t ,

*

b. en W. en waren door' een kleine oer a.s. een antwoord te verwachten is Noord een wijk in ontwikkeling, die veel-
van mwoners en badgasten kon voortzet-

il , ï.i. van de Lokale Raad en dat men bijzonder al het 'achtergebleven gebied' wordt ge- ten. De opening, die werd bijgewoond door
honderd man vertegenwoordigd m -— > — -'- «*- •—*—-,.- »...,- ^ c^-f ,..< .*--- _ ; .-_ —^ ...-.

het r.k. noodkerkje

Linnaeusstraat.

veel voelt voor één kerkgebouw. Zulks noemd. Sedert hij daar zijn ambt uit- een groot aantal kerkelijke en burgerlijke
if/lftM ttofl a-P-fi r*l tiv\4- 0*oK»*ili1i» *»ra»-i /ln /Hnvn \ naFnnf m Tr\ *»*• irdal ifra tiran art iiTüncTOTI MOOT *^ O •>

aan de voor een efficiënt gebruik van de (dure) oefent, zijn er veel vragen en wensen naar
Zandvoortse grond voren gekomen. Hij meende dat er wel autoriteiten, werd opgeluisterd door het

Met betrekking tot het onderwijs wist eens een gebrek aan kommumkatie tus- Zandvoorts Jongerenkoor met combobege-
wethouder Kerkman te vertellen dat voor- sen het gemeentebestuur en de bewoners

leidin„ 1 v mevrouw M Bursrer Stuv
„ , lopig niet aan een school voor MAVO kan van deze zich meer en meer uitbreidende & •

• • " 6= » x-

B. en w. zagen zich geplaatst
_

tegenover worden gedacilt in Nieuw-Noord. Een bus- wijk was. Hij zag heil in het opstellen Over de aktiviteiten van Rekreade '69 —
f«
n
v.p3ii£r;tpvnii?n l!fpf' ™rtV JLÏÏp^ nf

verbinding met deze wijk was ook een van een urgentie-programma en dan over een initiatief van de samenwerkende ker-n bepaalde gevallen niet onder stoelen oi
t van bespreking. Men vroeg of de een half jaar weer eens bij elkaar komen, . . amo„„ f u „, . . . ,banken stak Met name de Nederlandse N-ZJH>Vi Mij. de bestaande lijn 80 'niet zoals nu, om te bespreken wat er dan be-

ken m de gemeente — hebben wij de Ie-

fapoorwegen kwamen er met best at, zou kumlen uitbreiden met doortrekking reikt is. Dit zou de gesignaleerde kommu- zer in de editie van j.1. vrijdag reeds uit-
waarbij de kritiek zich toespitste op de naal, Noord Het antWoord was niet voor nikatie-stoornis tot een oplossing brengen. Voerie ineelichtspoorwegovergangen. De burgemeester misverstand vatbaar: De N.Z.H.V.M. De burgemeester antwoordde dat alles

S mgeuent.

sprak zelfs van een belachelijke toestand.
lnst er niet over , De direktie had op tijd kost, vooral bestemmingsplannen!

Het gemeentebestuur heeft ongeveer een £en desbetreffende vraag geantwoord dat
jaar geleden een plan ingediend bij NS. een ujn naar Nieuw.N

°
or| jaarlijks een

betreffende de noodzakelijk geachte ver-
t kort

J

eea to zou opIe
J

veren
J

.

t4ok zei . . *

betering, c.q. verbetering van de spoor- (Iemand uit het publiek: 'Wat doet
wegovergang van de Sopmaweg. Deze men dan met het ove?schot van de renda .

en dateert nog' uit de tijd, dat er in Noord
Vo % zou

nog praktisch geen bebouwing was. denken ziin.
Op een desbetreffende vraag antwoord- J

OHVZ BRFNPT
Eind 1967 lag het bestemmingsplan „if¥ /^-nvrr^ ™-^r„~.™T

Nieuw-Noord kant en klaar. Eind 1968 VULGlilND SEIZOEN
kon er pas aan worden begonnen. Over de TWFF VDfiRGTFT T TM/"1FM
verbetering van het wegennet rondom ^^ vUURa lCLLUMjCLN
Zandvoort wordt reeds sedert 1947 onder-

Voor zomerse dagen een paar lichte par-
tijtjes. Geen diepzinnige manoeuvres,
maar leuke vlotte kombinaties. Veel ple-

zier bij het 'offertjes kijken'.

overweg i^s momenteel beslist onvoldoende
bele Hj 8QV>) Ms de emeente Zand. ranavoorc worat reeas

i
seaert i»« onaer- De toneelvereniging 'Op Hoop van Zegen' „ Tpp1^Inii ,lnl chni^ntvm»„„ m^. . a« ,,* <,„* „ ,„ Wmw.

suppleren, dan zou er over te
^ndeld met de desbetreffende instanties! zal in het a .s . |eiz en twee voorstellingen LÏS^WS*^'

„ in.
Maar om nu te zeggen: We komen over geven Dit werd meegedeeld tijdens de

Kwalll lHaUematch U^SR 19GS

a a v. * « 4- * . kh * Ovewogen zal worden of er zal zeker een halfJaar weer bij' elkaar om te zien vonge* week gChouden algemene leden- ^ p
c?"c!' %'H' p,,?ffi'^' pm^ \ll~1t'de de burgemeester dat een tunnel bij de

een proef
B
mee worden genomen om het w*t er gebeurd ,s, achtte spr. een te korte vergadering 1969 van de vereniging. !« rf'Jf?' Lfl % Ldt «

tï^ïïJ^rj?1!^3™ SÏÏS,™ bestaLde voetpad langS
S

de nieuwe be- %*™ gta^S ber^CSnïïï J*ïï? * bTt T p"*^f** «sldflJÜ.^. Wvfvf™**
graafplaats, dat een aanzienlijke bekor- mfcc ae gtuduire dan oew.re KommuniKd. voorzitter, de heer J. G. Bisenberger, ,,^ ,Tp' nr in p iT,iai fI„ f . \.<>t nanT-ri ho
ting van d4 afstand tussen Noord en het *e en informatie, moest hij toch waar- werd herk02en . In de vakatUre van |en- hoorde teruT te

P
^aan nal^fl om de ro

dorp is, tot fietspad te 'verheffen'. De be-
schuwen tegen een illusie die zeker na een ningmeester> ontstaan door het vertrek ehadesteiw te Meloen verdedTenl 10

korting zou overigens maar een luttele ^f'V1^ ""* «ngewiingd kon worden. Van de heer L. H. Cohen, werd de heer
ch™este

}
lm

Ji ^.i1!*6
? .^^f^iL^

60^ nieter, bedragen!- Maar hier liepen de Ds -^ der Vloed zei hier nog op dat hij H- A. Spierieus benoemd. In de propagan-
meningen sterk uiteen. Men dient wel - ?°K Deci°eia nad aat over een nait jaar da-kommissie werden benoemd mevr. J.

,_ _ J , zulks met het oog op de veiligheid van jnformatie over de bestaande situatie zou M- Bisenberger-Kromhout, mej. E. Wete-
kingen aan het adres van de spoorweg- wandelaars en de kinderen — het pad te kunnen worden gegeven. ling ea de heer N. Schols> In de kaskom.

mensen, die de bomen wel eens schijnen
verbieden voor brommers. Weer een bord De hinderlijke aanwezigheid van de missie werden de dames J. van der Mije

^L
Sl
"™L

n Al a^t°^K°! ™„™ ~Ü^ dus! stank-verspreidende Corodel-fabriek was en E. Weteling alsmede de heer M. Drom-

kosten. Het meest wordt nog gevoeld —
zoals overigens de heer Vogt, direkteur
van publieke werken, uiteenzette — voor
een automatisch beveiligde spoorwegover-
gang met halve bomen, waarbij de wacht-
tijd op -rond- één -minuut " wordt- gesteld."

Uit het publiek kwamen honende opmer-

weer omhoo? all men de verlfssüi^ heett
Speelgelegenheden voor kinderen komen ook nog even het onderwerp van gesprek,

m^zie? Het r"£n,£ren van dfk3 lanze
er naby de Keesomstraat, tussen de flats, De burgemeester gaf te kennen dat dit

£5! I \
' t^n « hn ^Zt ^T hHf w het N.W.-gedeelte van de wijk bij de Ni- euvel wordt onderkend en dat wellicht

l extra) treinen dij aeze aicnt dij net
colaasschool en een bij de Celsiusstraat— met de toepassing van de Hinderwet iets

e^Bei^nifen^K^u^Seei^e^ Fahrenheitstraat. positiefs gedaan^an worden. Verplaat-
euvel genoemd en iemand suggereerae ae

Langdurig werd gesproken over de sing van de fabriek naar een verder ge-
wenselijkheid van een ziekenhuis in legen terrein leek spr. niet doenlijk. Uiter-
Zandvoort. Van de zijde van b. en w. aard komt hier wel wat meer bij kijken!
werd betoogd en uiteengezet dat een zie- In dit verband kreeg een der aanwezi

Parijse methode' te volgen. Daar" zet men
vóór het naderen van. het station de loc

eenvoudig achter het treinstel.

Men sprak er langdurig over en de me-
ningen liepen soms uiteen, maar unaniem
was men van oordeel dat de bestaande
situatie dringend verbetering behoeft.

mei gekozen.

GESLAAGD VOOR EXAMEN
Onze plaatsgenoot D. C. M. Visser is ge-
slaagd voor het HBS-b diploma. Hij ont-

...b7xc6, 11. Ddl-c2, LcS-bff, 12. Tfl-dl
(?) (Ook geen gelukkige greep; 12. Lf3
benevens Pe2 of 12. Lb2 lijken betere zet-

ten) 12. ...Dd8-d6, 13. b2-b3, Tf8-e8, 14.

g2-g3 (Deze vrijwillige verzwakking
maakt de zaak er niet beter op, maar
Zwart kon na b.v. ...Lc7 toch g3 afdwin-
gen) 14. ...Pf6-g4, 15. h2-h3 (Wat an-
ders? Er dreigde min of meer Dh6 en 15.

Lg4: kwam niet in aanmerking) 15. ...

Pg4xe3! 16. Lclxe3, Te8xe3! 17. Kgl-
g2 (Na het slaan van de toren was 17.

...Dg3:+ funest; de tekstzet pareert de
ving zijn middelbare schoolopleiding aan dreiging 17. ...Tg3:+ ) 17. ...Lb6-c7!
het Coornhert Lyceum te Haarlem. (Stelt opnieuw ...Tg3:-f ! aan de orde)

18. Le2-g4 (Om althans Lc8 van punt h3
kenhuis momenteel geen haalbare kwestie gen de lachers op haar hand door de bur- De navolgende leerlingen van de — in- af te houden, maar nu grijpt de loper via

geïsoleerd

en

gefrustreerd

De bewoners van Nieuw-Noord voelen
zich geïsoleerd en gefrustreerd. Geïsoleerd
van de rest van de gemeente door de
spoorlijn en de vaak en lang gesloten
spoorwegovergangen, het ontbreken van
openbaar vervoer, winkels en andere
dienstverlenende bedrijven. Gefrustreerd
omdat zij menen dat de gemeente voor
hun problemen weinig oog en oor heeft.

voor de gemeente is, temeer daar de be- gemeester uit te nodigen eens te komen middels opgeheven — Karel Doorman-
staande regeling i.z. het ziekenvervoer 'ruiken' bij de stinkende nerts-fokkerij in school zijn toegelaten tot het Coornhert-
met de gemeente Haarlem uitstekend vol- Noord. Iedereen was wat verbaasd, de lyceum te Haarlem: Tineke Boonstra, Ol-
doet. burgemeester niet het minst. De nerts- ga Poots en Michaëla Schwarz; tot de
Een zeer heldere gedachte ontvouwde fokkerij bleek twee jaar geleden te zijn Kennemer Scholengemeenschap te Over-

een der aanwezigen, die aandrong op de opgeheven! H.W. veen werd Laura Lagendijk toegelaten.

(fectt wö&bdch, maak dade-n
Geen handel bij het schoolvoetbal

Nauwelijks is de vaderlandse voetbalkom- ken, kende men eikaars kracht zo'n beet-

a6 in) 18. ...Te3xg3+!, 19. f2xg3, Dd6
Xg3+, 20. Kgl-fl (Of 20. Khl, Lg4:, 21.

hg4:, Df3+, 22. Kgl, Lb6+, etc.) 20. ...

Lc8-a6+, 21. Dd2-e2 (Of 21. Le2, Lc5, 22.

La6:, Dgl+, 23. Ke2, Te8+, etc.) 21. ...

Lc7-b6! en Wit gaf op.

D
2). Konikowsky—GawWcowsky, Polen 'GS

1. Pgl-f3, Pg8-fff, 2. g2-g3, d7-d5, 3. Lfl-

g2, Lc8-f5, 4. d2-d3, c7-c6, 5. 0-0, h7-h6, 6.

Pbl-d2, e7-e6, 7. Ddl-el (Een bekende
j„ . , .. t-, , ,. - ,• openingsvariant; Wit beoogt e2-e4 door te
dering.gemaakt Dan waren er plotseling

z^ten ) 7. ...Lf8-c5, 8. e2-e4, d5 x e4, 9.
door de een of andere ingreep volledige d3xe4 Lfg .M M Del.e2 Q. u b2.b3
uitrustingen beschikbaar voor beide ploe- pb8.d7 12# Lcl .b2 Dd8.e7 13 , e4 .e5 pf6 .

gen. De finalisten konden trouwens reke- d5 u '

c2.c4 Pd5-b4, 15. Pf3-el, Lc5-b6,
nen op zon mannetje of duizend aan sup- 16 a2.a3 pb4.c2 17 Pelxc2 , Lh7xc2,
porters van beiderlei kunne! 18 L 2 .e4 , (Zeer

'

juist , Ult wits ruimte:

rugnummers was natuurlijk helemaal
geen sprake!)

Bij de finale werd weer een uitzon-

- -...„-„ .- . -- -- . ...... . _ ^n de medische verzorging verschilde
, k overwicht (pion e5!) vloeien aanvals-

Men kan er het gemeentebestuur echter petitie achter de rug en heeft het oude, je. HBS-A had een lange midvoor, die ge-
f.™,.JY?,

1
..

watjnj me waarmee de betaalde kansen tegen de zwarte koningsstelling

in) Zie diagram

nauwelijks een verwijt van maken dat roemruchte Feyenoord het weer 'gefikst', vreesd werd om z'n dodelijk schot, de voetballers van vandaag te maken heb- voort en daarom ruilt Wit de verdedi-
verschïllende openbare voorzieningen hel of het gonst al van de geruchten over de Gerardus Majellaschool had een 'onneem- Den. Voor de schooljeugd geen kluparts, „.end(5 ioper ) ig. .. Lc2x e4, "19. Pd2xe4,
tempo van de groei van de wyk niet kun- aanstaande ronde, die in augustus een baar' backstel. Zeker, dat werd vroeger geen psychiater, geen masseur! Hoog- a7.ag ) 2o_ Tai.di, pd7-c5? (Laat een ver-
Men bijhouden. Diverse zaken liggen bui- aanvang neemt. backstel genoemd, de twee verdedigers stens een vooruitziende leerkracht, die njetjgende kombinatie toe. Na de partij
ten de macht van de plaatselijke overheid. De markt is weer open en spelers on- voor de keeper. Men beoefende toen nog een doosje eerste hulp' bij zich had en

SC},j-jnt mCn 20. ...Tfd8 te hebben aanbe-
De spoorwegen blijken niet van zins derhandelen met eigen klupbesturen en niet het 4-2-4-systeem, hoogstens de M- zi°h. in een voorkomend geval ter plekke v0]en jk beb echter het gevoel, dat Wit

haast te maken met het treffen van maat- knopen konnekties aan met nieuwe ver- of de W-formatie. met een bloedneus of een geblesseerde 00k daarna een sterke aanval in handen
regelen om de wachttijden bij de over- enigingen. Soms zijn er fantastische geld- Op alle beschikbare velden en bij-velden scheen bemoeide. En een sfeer beste hccft. De zet Pf6-f! zit er telkens weer
gangen te bekorten en de NZH heeft uit- sommen mee gemoeid. Een speler (nog van de plaatselijke klups waren enkele vrienden! U moet u voorstellen dat nage-

gerekend dat een busverbinding met het niet eens van de topklasse!) verhande- honderden jongens bezig met voetballen noeg ieder lid van de supportersschare

centrum de maatschappij jaarlijks een len voor een paar ton is geen zeldzaam- en liet kon er soms heet toe gaan! De een of ander geluidmakend attribuut bij

verlies van rond een ton zou opleveren, heid. En als alles 'geregeld' en verkwan- leerkrachten waren er ook bij en fungeer- zich had: een ratel, een klaxon, een kope-

En de direktie peinst er niet over dit ver- seld is, zijn sommige verenigingen welis- den in de 'lagere regionen' als scheids- ren bel of iets dergelijks.

lies te lijden. waar sterspelers kwijt, maar vele duizen- rechters. Alleen bij de finale trad een ar- Ook dit leverde wel eens moeilijkheden

Al zitten er wijtoel geen haalbare kaar- den in kas rijker. Anderen zien de bodem biter van naam op, een man, die dat elke op doordat de spelers veelal de fluit van

ten in voor Nieuw-Noord, er zijn een paar van de geldkist, maar hopen dit in de zondag deed in de gewone kompetitie. de scheidsrechter niet konden verstaan.

lichtpuntjes. Een voetpad, dat de afstand nieuwe kompetitie op te heffen door de Het leuke was dat er in deze sfeer van- En als hij — wat vaak voorkwam — een

naar het dorp enigszins bekort en de be- aankoop van één of twee gerenommeerde zelfsprekend niet aan doping werd ge- penalty moest geven, omdat er een aan-

lofte dat een in de toekomst te bouwen jongens, waardoor ze meer publiek hopen dacht. De flesjes priklimonade werden valler op onreglementaire wijze 'onderuit

gezondheidshuis dicht bij Nieuw-Noord zal te trekken. Kortom, het is een heel ge- althans niet als zodanig aangemerkt. De was gehaald', brak de hekseketel eerst

verrijzen. In de komende jaren kan men doe. hele stoeren, die het klappen van de goed los. Dan stroomde het publiek het

de aanleg van betere wegverbindingen Het is misschien wel leuk om eens te zweep kenden en soms een grote broer in veld op om zich mét de spelers rond de

via een ongelijkvloerse kruising met de horen hoe dat vroeger ging, in de voor- een echte vereniging hadden, kauwden penaltystip op te stellen. Men wilde alles

spoorbaan tegemoet zien. oorlogse jaren en met name bij het onder rust op een schijf citroen. Dat was van dichtbij meemaken, zeker de hoogte-

Veel zit er op dit moment voor de be- schoolvoetbal. helemaal het einde. Met dat schijfje ei- punten van de finale! Het kostte de

woners van Nieuw-Noord dus niet in — Ik blijf er bij dat je geen betere sport troen gaf je zo ongeveer je hele mentali- scheidsrechter dan wel enige moeite de

voor het gemeentebestuur vormt dit een bedrijft dan in de amateursektor, omdat teit bloot, je was dan een sportsman in jongens en meisjes te overtuigen dat dit

reden temeer om de suggestie van één der daar het geld nog geen macht over de hart en nieren. De slappe Tinussen rook- niet kon en hij riep dan de hulp van de

bewoners van de wijk serieus in overwe- spieren heeft. Nou en schoolvoetballers ten stiekem in een hoekje van het kleed- dienstdoende onderwijzers in. Dezen joe-

ging te nemen: de oprichting van een zijn amateurs bij uitstek. Dat bent u toch lokaal een sigaretje en werden dan ook gen dan als schaapherders de kudde van

wijkkomité of -raad. Deze raad zou gere- hoop ik wel met me eens! door de sportminnaars met minachting het veld. De penalty werd dan genomen.

geld overleg met het gemeentebestuur Wekenlang van tevoren moest er na- bekeken'. AUi de voltrekker van het vonnis in z'n 21. Pe4-f6+!, Kg8-h8 (Het is duidelijk,

moeten plegen over de wensen en verlan- tuurlijk getraind worden. Dat gebeurde Wat de uitrusting betreft, ging 't soms zenuwachtigheid hoog over of naast dat het paaid niet genomen mocht wor-

gens van de bewoners van Nieuw-Noord als 't allemaal meezat — op een echt een beetje moeilijk -worden. Dat kwam knalde, kon hij er op rekenen dat hij voor den) 22. b3-b4, a5 x b4, 23. a3 x b4, g7 x

en de mogelijkheden deze te verwezenlij- voetbalveld, maar meestal op straat in omdat men toen nog niet het geijkte stan- ten minste twee weken door zijn ploeg- f6 (Of 23. ...Pa4, 24. De4!, gf6: (24. ...

jcen. ' een soort onderlinge voor-kompetitie! Als daard-shirt plus broekje voor de school- en schoolmakkers werd doodgezwegen. g6, 25. Td7', Db4:, 26. Dg6:ü, etc.) 25.

Van een dergelijk instituut moeten geen er in de verte een surveillerende agent elftallen had. Men voetbalde vrolijk in de Stopte de keeper een penalty, dan was ef6: r Db4:, 26. Df4!, Kh7, 27. Lel en het

gouden bergen worden verwacht; maar werd gesignaleerd, werd de wedstrijd korte burgerbroek met een wit hemd of zijn populariteit tot bijna het volgende is uit) 24. e5xf6, De7-e8, 25. De2-h5 en

er zit een reële kans in om de problemen prompt afgebroken, de bal onder de arm (en dat was ook goed voor je image) in jaar verzekerd. Zwart gaf zich gewonnen. Op 25. ...Kh7

waarmee da wijk uit meer dan voorheen genomen en verdween het hele gezelschap het shirt van de broer bij de officiële Ach, dat was vroeger allemaal veel aardi- beslist Lel weer.

onder de aandacht van de autoriteiten te in het niets! Om even later weer tevoor- klup! Het gevolg was dat het voor een ger. Geen woorden maar daden! Korrespondentie aan A. C. van der Tak,

brengen. Dat wil wél eens tot stroomver- schijn te komen, als de kust vrij was. scheidsrechter wel eens moeilijk was om BARTJE Wilhelminastraat 28, Haarlem.

snelling in de ontwikkeling leiden. Wanneer de grote dag was aangebro- uit te maken wie bij wie hoorde. (Van



FAMILIEBERICHTEN

Op 24 juni overleed zacht en kalm
onze moeder en grootmoeder

Maria Alberdina Komman
weduwe van L. A. van der Poll

op de leeftijd van 82 jaar.

Uit aller naam:
L. A. van der Poll

Zandvoort, 28 juni 1969
'Het Huis in de Duinen'

De teraardebestelling heeft op ver-

zoek van de overledene in alle stilte

plaatsgevonden.

Kamerbreed'
tapijt

meubolstotlering

't inferieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

ZRB DERDE BIJ

BONDSSTRANDDAG
Tijdens de door de Kontaktkommissie
Kustbrigades in Monster georganiseerde
Bondsstranddag heeft de Zandvoortse
Reddingsbrigade in het eindklassement de

derde plaats behaald. Het puntentotaal
bedroeg 23 Va. Bij het nummer estafette

over 150 meter eindigde de deelnemende
ZRB-ploeg op de vierde plaats in een tijd

van 8.50 min. Bij de wedstrijd 'redding

met behulp van tuigjes' legde ZRB be-

slag op de derde plaats in een tijd van
5,21.6 min. Een vierde plaats werd be-

haald bij het nummer '75 meter zwemmen
met redlijn', de tijd bedroeg 2.04.9 min.
Bij de roeiwedstrijd over een lengte van
150 meter bracht de ZRB het eveneens tot

een vierde plaats in een tijd van 2.52.2

minuten.

P.V. 'PLEINES'
Pleines heeft een druk weekeind achter
de rug. Afgelopen zaterdag namen de
postduiven deel . aan een wedvlucht vanaf
Chateauroux — afstand 650 km. Gelost
om 5.40 uur, arriveerde de eerste duif om
plm. 3ff.08 uur. De uitslag was: P. Dan-
nenburg: 1; Jb. Koper: 2, 5; M. Koper:
3, 6, 7, 8 en K. Driehuizen: 4.

Eergisteren werd deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Pt. St. Maxenee — af-

stand 370 km. Gelost om 6.20 uur, arri-

veerde de eerste duif om 10.51 uur. De
resultaten waren: J. B. Koper: 1; P. Dan-
nenburg: 2, 4, 6; J. Donker: 3, 9; M. Ko-
per: 5, 10, 11 en K. Driehuizen: 7, 8, 12.

hier

staat

uw briei

Geachte redaktie,

U schreef in de Zandvoortse Courant van,
vrijdag 27 juni 1969 op pagina 2 een re-

daktioneel artikeltje onder het motto
'ZOT'.
Dit artikeltje lokt diskussie uit, waar-

van ik dan ook gretig gebruik zal maken,
waarbij ik u tevens verzoek het door mij
geschreven weerwoord in uw Courant te

willen plaatsen.

Het doet mij verstandiger voorkomen,
dat alvorens u een redaktioneel artikel

plaatst over een zeer diskrete aangelegen-
heid, dat u zich vooreerst goed op de
hoogte gaat stellen over het één en ander
waarom het gaat. In uw bovengenoemd
artikel in dit geval de oorzaak van een
raadsbesluit inzake een subsidietoeken-
ning aan T.O.Z. en de daarmede samen-
hangende kontroverse tussen het ge-

meentebestuur en de Contactcommissie
Culturele Belangen (C.C.B.)

De uitlating van burgemeester Nawijn,
dat deze kommissie zich gedraagt als een
clan, omdat wie er geen deel van uit-

maakt, buiten spel staat, moet voor u
toch wel voldoende redenen hebben gege-
ven, zich hierover nader te informeren.
Informaties aan beide zijden hadden dan
zeker niet geleid tot het plaatsen van
voornoemd artikel. De inhoud van dit ar-

tikel is thans dan ook zeer eenzijdig te

noemen en is alleen bedoeld om wederom,
en mijnsinziens ten onrechte, het beleid

van de raad te hekelen.
Op de opmerking van burgemeester Na-

wijn terug te komen, wil ik dan ook graag
ingaan met het vernielden van enkele ge-

gevens.
Zoals u wellicht bekend zal zijn, wer-

den de leden van de C.C.B, door de raad
benoemd. Overeenkomstig de bepalingen
van de subsidieverordening van de ge-

meente Zandvoort, is deze kommissie een
advieskollego voor het gemeentebestuur
inzake verdelingsvoorstellen betreffende

subsidies aan kulturele verenigingen in

Zandvoort.
Voorts bestaat de C.C.B, uit sektics en

zo is er dan ook een sektie zangvereni-

gingen, die door een afgevaardigde dezer

verenigingen in de C.C.B, worden verte-

genwoordigd.
Nu kom ik dan waar ik wezen wil. Na-

melijk het T.O.Z. werd vóór juni 1969

niet in de C.C.B, vertegenwoordigd, noch
dat het T.O.Z. door het sektielid zangver-

enigingen ooit was benaderd, ondanks
subsidieverzoeken van T.O.Z.

Behandeling van subsidieverzoeken en
het advies daarvan aan het gemeentebe-
stuur gingen altijd buiten T.O.Z. om, noch
dat T.O.Z. door het C.C.B, werd gehoord
en T.O.Z. zich op generlei wijze kon ver-

dedigen of haar wensen kenbaar kon ma-
ken.
Met betrekking tot de subsidieverdelin-

gen over 1968 en 1969 werd T.O.Z. niet

uitgenodigd tot de algemene vergaderin-

gen van het C.C.B., noch dat het T.O.Z.

in deze vergaderingen werd vertegenwoor-
digd. Zo werd T.O.Z. buitengesloten, noch
dat T.O.Z. haar wensen en grieven kon
uiten, wanneer het in de C.C.B, om
T.O.Z. ging.

Door deze gang van zaken werd het ge-

meentebestuur en de raad bij behandeling

van door T.O.Z. aangevraagde subsidies

in een moeilijke positie gedwongen be-

slissingen te moeten nemen over zaken,

waarover zij hetzij onvoldoende, hetzij

verkeerd waren voorgelicht door de C.C.B.

met alle gevolgen u wel bekend, namelijk

T.O.Z. werd door het slijk gehaald als

zijnde een groep profiteurs en al wat niet

meer over bestuursleden van T.O.Z. werd
gezegd.
Nu meer over de handelwijze van het

C.C.B, in het verleden bekend wordt, is

het gemeentebestuur, naar mijn mening
terecht, zich meer en meer in deze situa-

tie gaan verdiepen. De gevolgen zijn daar-

van een redelijk besluit om T.O.Z. alsnog

over 1968 een aanvullende subsidie toe te

kennen (niet in overeenstemming met het

advies van het C.C.B.) en T.O.Z. in de

toekomst ook mede te laten profiteren in

de subsidieverlening.
Persoonlijk ben ik het óók niet eens

met de handelwijze van het C.C.B. Deze
werkwijze is weliswaar door het verleden

een gewoontezaak geworden, omdat er nu
eenmaal niet veel te verdelen viel en men
met een verdeling al snel uitgepraat was.

Voor het jaar 1969 werd de post voor

kulturele doeleinden verdubbeld, mede

HEREN gevr. door de
Operettever. Z.O.V. Repeti-
tie donderdags om 8 u. in
Hotel Keur, Zeestraat.

50 postzegels
w.o. 1 serie van ƒ 20,

—

voor ƒ 2,50.

100 ned. verschill,, ƒ 2,—

.

Boerlagestraat 12, Zand-
voort.

Stuur 'n kaart en u krijgt

ze thuis!

Zw.-witte HOND te koop,
lief v. kinderen, ƒ 27,-.

Prinsenhofstraat 6.

HUIS te koop gevr. In
oudere buurt van ' Zandv.
geen bezw., voor ingez.
Mak. K. C. van den Broek,
Brederodestraat 25.

Jongeman (15 jr.) zoekt
VAKANTIEWERK.
Telefoon 4618.

Vrij te aanvaarden:

BOVENHUIS
te koop aangeb., gelegen
aan Zandv.laan. (Horizon-
taal eigend.) Uitsl. Zandv.
woningzoekenden. Kooppr.:
ƒ30.000,-. Inl.: Mak. S. At-
tcma & Zn„ Hogeweg 64-

66, telefoon 2715.

Diverse HUIZEN te koop
aangeb., leeg te aanvaar-
den. Prijzen in overleg.
Mak. K. C. van den Broek,
Brederodestraat 25.

door verhoging van kulturele aktiviteiten

in onze gemeente. Echter is deze verdub-
beling niet bedoeld om verenigingen, die

voorheen een bepaald bedrag ontvingen,
nu het dubbele te geven.
Wat mij nu zo verwonderd heeft, is dat

bij mijn onderzoekingen hiernaar geble-

ken is, dat de C.C.B, bij het samenstellen
van haar verdelingsadviezen aan het ge-
meentebestuur nimmer of nauwelijks een
financieel onderzoek in de boeken en be-

scheiden van de verenigingen hebben ver-

richt, of de door hun gevraagde of toebe-

deelde subsidiebedragen wel terecht wa-
ren. Met terecht bedoel ik 'te veel' of 'te

weinig'.

Zo werd bijvoorbeeld in het verdelings-

advies van het C.C.B, over 1969 het
T.O.Z. een groot bedrag toebedeeld, zon-

der dat hierover door het , C.C.B, met
T.O.Z. * kontakt was opgenomen. T.O.Z.

had namelijk geen enkele verzoek in die

richting gedaan. Is het dan zo verwon-
derlijk, dat de raad dit advies kenmerkte
met het woord 'potverdeling?'

Uit het voorgaande blijkt al de vreem-
de gang van zaken bij het samenstellen
van een verdelingsadvies aan het gemeen-
tebestuur. Ik vraag mij af, of het ge-

meentebestuur zo'n advies als een objek-

tief en gewaarmerkt advies in behande-
ling kan nemen. Ik zeg dan pertinent

'neen'. En dan rijst onmiddellijk de vraag,

hebben de Zandvoortse verenigingen dan
iets 'aan een C.C.B. En dan zeg ik weer
'neen'!

Is het dan verwonderlijk, dat het ge-

meentebestuur (bij de verdeling van ge-

meenschapsgelden) bij het bekend worden
van enkele feiten, nadere informaties aan
het C.C.B, verzoekt? Mij intrigeert dan de
starre houding van het C.C.B, aan een
dergelijk verzoek geen gevolg te willen

geven. Een bewijs temeer, dat de huidige

gang van zaken bij het C.C.B, niet strookt

met de taak van het C.C.B, en zeker niet

met de verlangens van en de belangen
voor de Zandvoortse verenigingen.

Het is voor het kulturele leven in onze
gemeente hard noodzakelijk, dat ten spoe-

digste orde op zaken in de C.C.B, wordt
gesteld en dat wellicht met de bezem moet
worden geveegd opdat de verenigingen
een C.C.B, tot hun beschikking krijgen,

dat werkelijk objektief hun belangen be-

hartigt bij het gemeentebestuur en dat
het gemeentebestuur een goed funktione-

rend advieslichaam heeft
v
waarop het kan

bouwen in het belang vaii kultureel Zand-
voort en dat niet deze aktiviteiten remt
door persoonlijke meningsverschillen tus-

sen enkele leden van het C.C.B, en het
gemeentebestuur.
Wanneer die leden van het C.C.B, het

niet eens zijn met de beslissingen en/of
verzoeken van het gemeentebestuur, laten

zij dan alsjeblieft zo spoedig mogelijk be-

danken- voor hun lidmaatschap van het
C.C.B. Ermee dreigen geeft geen respekt.

Wellicht zal dan door het gemeentebe-
stuur en de raad niet behoeven te worden
geveegd en ontvangen de Zandvoortse
verenigingen dan ook spoedig over 1969
de zo vurig gewenste subsidies.

Ik wil de rol omdraaien. De handelwij-

ze van het C.C.B, wordt kultureel Zand-
voort te ZOT en terecht zal het gemeen-
tebestuur de nodige maatregelen tot ver-

betering van deze situatie wel nemen.
Met dank voor uw plaatsing, teken ik,

R. J. Hobé
hoogachtend,

Te koop: BADKUIP, ƒ25,-
Schoolstraat 8.

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.
Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven
te delen in voorspoed en
tegenspoed.
Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij
geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe te

komen.
v

Vraagt U eens onze

uitgebreide kleuren

reportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-
tingen. Het Duits-Neder-
landse Bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 146S, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

Voor juli te huur aangeb.:
klein 2 pers. ZOMERHUIS
Telefoon 2032.

TON VAN DER VOORT
vraagt voor direkt, voor
enige uren per dag:

flinke jongen
voor bestellingen e.d. weg
te brengen. Bromfiets of
auto is hiervoor aanwezig.

Gevr.: flinke WERKSTER
1 ocht. p.w., 9-12.30 uur,

ƒ15,-. Tel. 3429.

Weg. teleurst. VAKAN-
TIEHULP gevr. van 9-3

zaterdags 9-1 uur, zondags
vrij, ƒ 75,- per week netto
Patrijzenstraat 3, tel. 3758

WELKE jongeman wil
meerijden op vrachtwagen
14 dgn., v.a. 8 juli. Goed-
loon. Mevrouw Toornburg,
Brederodestraat 71.

HOTEL „FRIESLAND"
HOGEWEG 36, vraagt voor direkt:

café-restaurant kelner

Aanmelden dagelijks telefoon 2627.

rStichtingen Touring Zandvoort en Culturele
I Kring 't Helm

CONCERT
door het Nrd.-Hollands
Philharmonisch Orkest
o.l.v. Henri Arends op
donderdag 3 juli 1969
in de Ned. Herv. Kerk
te Zandvoort, aanvang
20.30 uur.

Soliste: SYLVIA
VEELO - harp.

Kaarten a ƒ 2,— verkrijgbaar bij Touring Zand-
voort, Raadhuisplein en op de avond in de kerk.

^0*^^^^^^^^^
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MERPRIJZEN

NTMANTELS
Uitsluitend de fijnste, de beste, de mooiste

10% 20% 30% 40% KORTING
en met alg. schriftelijke garantie!
Een enkel voorbeeld uit onze grandioze
kollektie:

Lange nertslcopmantel ƒ 795,-

bijpassende nertshoeden voorradig.

Mevr* J. GoÜGwifn
(mannequin)

KLEINE HOUTSTRAAT 24, HAARLEM
I^^^N^K^B^^MtN^^ J

Doorloper

PUZZEL NO.

Belangrijke

1
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Engel van Honschooten

gouden jachtopzichter

Aanstaande vrijdag, 11 juli, zal het

vijftig jaar geleden zijn dat Engel

van Honschooten in dienst trad bij

de familie Quarles van Ufford. Op
zichzelf een respektabel aantal ja-

ren: een halve eeuw dienstvervul-

ling! Maar dit gouden jubileum

krijgt een bijzonder aspekt als men
weet dat zijn vader, Jan van Hon-
schooten, eveneens 'de halve eeuw'

vierde, terwijl zijn oudere broer,

Jan van Honschooten en in dienst

als jachtopziener bij de ram. Van
de Poll te Callantsoog, een half

jaar geleden ook al het goud haal-

de! Wij kunnen ons niet ontveinzen

dat het beroep van jachtopziener

een in alle opzichten gezonde be-

zigheid is!

De thans 71-jarige jubilaris werd geboren
in de jachtopzienerswoning, die stond op
de plaats .waar in het begin van de vori-
ge eeuw de cavallerie-officieren van het
garnizoen Haarlem paardenrennen hiel-

den. Deze plaats is nu nog bekend in het
duingebied van de Amsterdamse Water-
leiding als 'De renbaan', schuin rechts
over het kanaal wanneer men de stenen
brug nabij de ingang van het duin aan
de Zandvoortselaan passeert.
Tredend in de voetsporen van hun va-

der, werden Engel en Jan vanzelfspre-
kend opgevoed in het jachtbedrijf en trok-
ken al van jongs af aan het duin in. Het
voornaamste wild bestond toentertijd uit
konijnen, die zich echter zo vermenigvul-
digden dat zij nagenoeg een plaag gingen
vormen voor de aardappelteellanden, die
er vroeger zeer veel waren. Totdat in
1914 de familie Quarles-de Pavauge het
duingebied verkocht aan de gemeente
Amsterdam, die er een gebied bestemd
voor de waterwinning van maakte. Door-
dat de konijnenstand beperkt moest wor-
den i.v.m. de waterwinning, kreeg
een ander wildsoort kans, n.1. de fazan-
ten, die men thans nog in zeer grote ge-
tale aantreft in het Waterleidingduin. De
voornaamste taak van een jachtopziener
bestond en bestaat dus nu nog uit het
beschermen van de fazantenstand en het
voederen der dieren. Engel van Hon-
schooten is er in geslaagd dit op bijna
'onnavolgbare wijze' te doen en daardoor
zijn jachtgebied tot een der mooiste van
het land te maken.
De oorlogsjaren brachten mee dat En-

gel zijn beroep niet meer kon uitoefenen
en insiders weten wat dit betekend moet
hebben voor deze man, die zijn hart aan
zijn beroep verpand had. Direkt na de be-
vrijding nam Engel zijn taak weer op
zich en het uiteraard verwaarloosde
jachtgebied herstelde zich onder zijn be-
kwame werkwijze betrekkelijk vlug.
Door de invoering van het Lekwater in

het begin van de vijftiger jaren werden
flora en fauna van het duingebied ingrij-

pend gewijzigd. De eertijds nogal kale
duinen kregen begroeiing en de fazanten
werden spoedig vergezeld door waterwild,

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

juli berijdbaar

ff 8.29 4.00 20.56 16.00 12.30-18.30

7 9.25 4.30 21.52 17.00 13.30-19.30

8 10.24 5.30 22.54 18.00 14.30-20.30

9 11.31 6.30 24.02 19.30 15.30-22.—
10 —.— 8.00 12.41 20.30 4.00-10.30

11 1.07 9.00 13.42 21.30 5.00-11.30

12 1.58 10.00 14.26 22.00 6.00-12.00

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

Galerie René
„op de hooizolder"

EXPOSITIE VAN
SCHILDERIJEN
PRENTEN
EN GRAVURES.

Dagelijks van 10 tot 10

Haltestraat 44
ZANDVOORT

^^&*^Ê0^Ê0

doordat overal in het duin meren en kre-
ken ontstonden. Het jachtgebied kreeg
derhalve een dubbele betekenis, die niet
voorbijging aan Prins Bernhard, die nog
jaarlijks een dag naar het gebied van
Engel van Honschooten komt om er te

jagen. Engel is daar wat trots op!
Ofschoon de jubilaris bekend staat als

een man, die het goed vinden kan met
de mensen waarmee hij omgaat, had hij

geen pardon voor hen, die 'illegaal' jacht
maakten op zijn wild! Stropers troffen in

hem een bijzonder streng onbezoldigd
rijksveldwachter

!

Als de gouden feesteling a.s. vrijdag
zijn talrijke vrienden en bekenden ont-

vangt aan de Zandvoortselaan, zal het
hem zeer zeker aan belangstelling en
sympathie niet ontbreken.
Wij van onze kant al vast: Van harte
proficiat, Engel van Honschooten!

H.W.

BURGERLIJKE STAND
27 juni 1969 — 3 juli 1969

Geboren: Marianne, d.v. A. Giesberg
en M. Harms; Janet Geertrude, d.s. J.

Kerkman en E. H. Kerkman.
Ondertrouwd: Antonius van Holten en

Maria Anna Theodora Mengede; Jeffrey
Martin Walker en Henriëtte Penaat.
Gehuwd: Kees van den Bos en Wanda

Marieke de Vogel; Louis Swart en Alida
Vink; Pieter Arie Mulder en Marianne
Theresia Molenaar.

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

VER5TEEGE
HflLTESTR.IS - TEL.-4499 - ZHNDV00RT

DUBBEL-EKSPOSITIE

IN GEMEENSCHAPSHUIS
Vanaf vrijdag 18 juli a.s. tot maandag 18
augustus wordt in het Gemeenschapshuis
een dubbel-ekspositie gehouden. Onder
auspiciën van de Haarlemse fotogroep
'De Muggen' vindt in genoemde periode
een internationale foto-tentoonstelling
plaats, waaraan door twee buitenlandse
foto-verenigingen wordt deelgenomen: Os-
lo Kamera Klubb uit Oslo en het Landes-
verband Berlin van de duitse amateur-
fotografenvereniging uit Berlijn.

De tweede ekspositie getiteld 'Zand-
voort vroeger, en nu' bestaat uit een aan-
tal foto's en dokumenten afkomstig uit

het foto-archief van de gemeente. Beide
tentoonstellingen zullen op vrijdag 18 juli

officieel worden ingeleid door de wethou-
der van kulturele- en sociale zaken, de
heer J. L. C. Lindeman.

BOLTINI

ZATERDAG EN ZONDAG
IN ZANDVOORT
Het circus van Toni Boltini is vandaag

in de badplaats gearriveerd om in het ko-

mende weekeinde een viertal voorstellin-

gen — twee matinee's en twee avondvoor-

stellingen — te geven in de laatste aan-

winst van het circus: een tent van 100 x

50 meter met een stalen koepel van 54

meter op 16 meter hoogte. In de tent —
die gedurende beide dagen aan de burge-

meester van Alphenstraat/Vondellaan na-

bij het circuit staat — is plaats voor on-

geveer 7000 personen. Evenals bij voor-

gaande tournee's door ons land werken

aan het programma,- naast een groot

aantal artiesten vanr eigen bodem, weer

tal van buitenlandse Krachten op het ge-

bied van dressuur, akrobatiek, etc. mee.

Onder deze artiesten nemen de Tsjechen,

in hun land is het circus bijzonder popu-

lair, een opvallende plaats in. Hun pres-

taties liggen' vooral op het gebied van de

akrobatiek op het slappe koord en aan

de trapeze. In de programma's van cir-

cus Boltini is de dierendressuur altijd

ruim. vertegenwoordigd. Ook thans zullen

de ijsberen, olifanten, zeeleeuwen en hon-

den hun kunsten vertonen aan het hoog-

geëerd publiek a.s. zaterdag en zondag

aan de burgem. Van Alphenweg.

Voor

RADIO en TV
naar

Radio Peeters nv

ook voor uw

grammofoonplaten
naar

Radio Peeters nv

en natuurlijk ook voor uw

grammofoon en

bandrecorder
naar

Radio Peeters nv

en bovendien voor uw

huishoudelijke
apparaten
naar

Radio Peeters nv
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INZAMELINGSACTIE
VOOR
BEJAARDENTOCHT
Komende week begint een huis-aan-huis
inzamelingsaktie, waarvan de opbrengst
bestemd is voor de jaarlijkse uitgaansdag
van de Zandvoortse bejaarden. Evenals
voorgaande jaren zal deze dag worden
georganiseerd door het bejaardenkomité
te Zandvoort. De intekenlijsten, waarmee
de dames van het komité langs de huizen
gaan, zijn voorzien van een stempel van
de gemeentepolitie.

ZaHdvaoite dadkaek
Beste mensen, zo langzamerhand gaan we
toch aan een goeie zomer geloven.

Tenminste ik wel, want ik ben best tevre-

den met de gang van zaken de laatste

tijd.

Vorige week moest ik verstek laten

gaan door allerlei toestanden. Maar de
voornaamste was het afscheid van IJs de
Jong, de komst van mijnheer Oudt en de
dingen die daaromheen geschreven wer-
den! Nou ja, één keertje geen badboek
is natuurlijk geen malheur, als 't voor
een goed doel is!

Het enige is dat ik eigenlijk een beetje

de draad ben kwijt geraakt. Maar ik heb
vorige badboeken nog eens geraadpleegd
en ik ben tot de ontdekking gekomen
dat er in het algemeen sprake is van een
best seizoen tot nogtoe. Jawel, dat mag
ik echt wel zeggen. Er zijn een paar re-

delijk mooie zondagen geweest en — al-

hoewel het rustig was — de doordeweekse
dagen waren beslist niet slecht. Soms
wat wind, soms wat weinig zon, maar
een temperatuur die er mee door kon.
En nu is het inmiddels juli geworden

en gaan we denken aan het hoogseizoen,

zoals dat altijd nog heet. Jans staat te

zingen achter haar koffiemachien en dat

is voor mij een teken dat ze tevreden is

met alles. Wat dat betreft is ze net een
barometer. Als er een rimpel boven haar
neus zit, duidt dat op een depressie van
'interne aard' of van iets wat van buiten

op haar af komt. Staat ze te zingen en
deelt ze snoepjes uit aan de kotertjes die

binnen komen, dan is er geen vuiltje aan
de lucht! Ja, zo heeft ieder mens z'n

eigenaardigheden.

Voor dat ik verder ga, moet ik toch

even nog wat onder uw aandacht bren-

gen. Verleden week kwam er een ontdane
vader met een klein jochie op z'n arm de

tent binnen. Het kereltje bloedde hevig

aan een van z'n voetjes doordat hij in

een stuk glas was getrapt. Kijk, mensen,
dat moest toch niet kunnen gebeuren.

Tegen dit euvel wordt door middel van
borden zelfs gewaarschuwd. Het kan na-

tuurlijk best gebeuren dat er eens een

fles of een glas breekt aan het strand.

Dat is geen ramp, maar gooi dan niet de

scherven achteloos weg. Neem asjeblieft

even de moeite (het is een paar sekon-

den) om de ' scherven bijelkaar te rapen
en te deponeren in de daarvoor bestemde
bakken. Het klinkt gek, maar u zou er

van staan te kijken als u zag' wat wij

's avonds allemaal van het strand moe-
ten opruimen. En nou heb ik 't echt niet

over de rommel aan papieren, kartonnen
dozen, fruitschillen en plastik bekertjes,

e.d. Dat is op zichzelf al beroerd genoeg,
maar er zit geen gevaar in. Nee, ik be-

doel de glasscherven en andere puntige
voorwerpen. Eigenlijk moesten de men-
sen zoveel verantwoordelijkheidsgevoel
hebben dat ze die dingen, waar ze die te-

gen komen, automatisch oprapen en in de
bakken gooien. Vaak zie je nog dat wan-
delaars voorzichtig om een ijzeren voor-
werp of glasscherf heen lopen, maar ze

denken er niet aan om 't even op te ra-

pen en te verwijderen! Ik geloof dat het
een kwestie van even nadenken is en,

wat voor je medemensen over hebben.

Het gaat heus niet in eerste instantie om
óns werk dat we er aan hebben, wij rui-

men genoeg op, meer dan ons lief is.

Maar dat hebben we er graag voor over.

Als iedereen wat doordenkt, ook in z'n

ontspanning, kan het zoveel leuker voor
allemaal zijn.

Nou weer eens wat prettigers: Veel
gasten hebben mij gevraagd of die me-
neer, die bijna iedere dag (als het water
niet te hoog is) met oliegoed aan en hoed
op, in zee een reusachtig net voor zich

uit duwt, naar een schat loopt te zoeken.
Nou, dat is niet precies de waarheid, of-

schoon je garnalen tegenwoordig best een
schat mag noemen! U hoort 't al: die me-
neer vist naar garnalen en als u eens zou
blijven kijken, zou u tevens zien dat hij

dikwijls sukses heeft! Nee, nee, geen be-

roeps- of broodvisser, maar pure liefheb-

berij. Hij heeft al eens een keer in een
dagblad gestaan. Enne, voor een broodje

met garnalen, zo vers uit de zee, kunnen
ze mij 's nachts uit m'n bed halen, hoor!

Iets heel vreemds maakte ik van de

week mee, toen ik een ruzie aan een ta-

feltje moest zien te regelen. Niet dat ik

er nou zo happig op ben om mij met an-

dermans zaken te bemoeien, maar gedu-

vel op het terras kan ik niet hebben, zo-

dat ik altijd probeer de gemoederen te be-

daren, was meestal wel lukt. Deze keer

was ik er niet gauw genoeg bij. Het ging

om twee jonge dames en een nogal ty-

pisch uitziend heerschap van twijfelach-

tige leeftijd, laten we zeggen tussen de

twintig en de veertig! Een der dames
maakte zich zo verschrikkelijk kwaad,
dat ze opeens een greep naar de haardos

van die meneer deed. Ik dacht nog: nou,

die kan er van lusten! Maar ze hield op-

eens al het haar van de ongelukkige man
in haar hand, zodat haar partner er plot-

seling bij zat als een, ja wat zal ik zeg-

gen, als een monnik, die u vroeger wel

eens afgebeeld zag op prentjes, zo met
een krans van haar aan de onderkant van
de glimmende schedel. Ik heb me omge-
draaid, omdat ik er tóén geen behoefte

aan had de ruzie te gaan scheidsrechte-

ren!
Iemand vroeg mij of de koffie nou

goedkoper ging worden, nu de suiker 16

cent per kilo afslaat. Nee, mensen, dat

kan niet. De prijs van Jans d'r koffie

woidt doodgewoon bepaald door de kwali-

teit van de koffie. Daar heeft de suiker

niets mee te maken.
Ziezo, dat weet u dan en kom ze morgen
maar eens proeven!

STOELEMAN



Mensen en zaken
Wandeling

Liever naar zuid dan naar nooid. De
meeste mensen doen dit haast intuïtief:

wandelen in zuidelijke richting geeft

's morgens de zon van schuin links in het

gezicht en dat is bevorderlijk voor 'de

teint' als vakantieganger! Goed, naar
zuid dus over het strand. Zie Stoeleman
nog even onderweg. Nee, geen tijd voor

koffie, of wel? Tante Jans heeft al inge-

schonken. Bedankt, beste mensen en suis-

ses vandaag. Lekker weertje — een beet-

je straffe zeewind maar goede tempera-

tuur. Hoge bewolking zonder dreiging.

De zon gaat nu en dan schuil achter rag-

fijne witte sluiers die traag voorbij glij-

den.

In het niemandsland tussen het zuide-

lijke stille strand en Langevelderslag

schokt de onbeschrijfelijke wanorde op

het strand een beetje. Wat zijn onze stoe-

lemannen dan aktief! Tegen de duinreep

staan merkwaardige houten opstalletjes,

soms opgetuigd door bont gekleurde bad-

handdoeken en kledingstukken. Hier en

daar gluren spiedende oogjes de wande-
laar na. Nee, 't is er niet gezellig. Over
het zand hangt een waas van trieste rom-
meligheid, overal wrakhout, papieren en

flessen. In de verte doemen de oranje

windschermen van Langevelderslag op.

Het is heiig en voor je 't weet ben je in

die typische nederzetting tussen Zand-

voort en Noordwijk. In vergelijking met
ons strand hier, lijkt 't daar op een on-

derontwikkeld gebied. De mensen behel-

pen zich met hun schermpjes. Hoog op
de palen verheft zich tegen de reep het

houten gebouwtje waar ook de Reddings-
brigade is ondergebracht. Een smal pad,

gemarkeerd door oranje paaltjes geeft

aan dat je daar met mag neerstrijken.

De weg naar zee moet te allen tijde vrij

gehouden worden voor redders.

Boven is het een druk komen en gaan.

De brede asfaltweg met daarnaast het

ruime fietspad maakt een sierlijke boog
in de richting van Noordwijkerhout. Nee,

deze weg stoort niet in het landschap.

Wegen moeten er zijn en ze beklemtonen
de kommunikatie tussen de mensen. Al-

leen de brommers met hun jeugdige be-

manning zijn wat hinderlijk. Letterlijk is

er voor wandelaars in die omgeving geen
plaats! Vreemd uitgedoste jongelui, als

indianen op het oorlogspad, hijsen hun
ietwat gebogen lichaam op de barkruk-
ken van de plaatselijke oase, hun konver-

satie is wat ongenuanceerd. Ze drinken

cola of eten ijs. Een enkeling waagt zich

aan een pilsje.

Voorbij de bocht in de weg ligt de in-

gang van het Waterleidingduingebied dat

zich als een golvend groen tapijt met
witte noppen uitstrekt in noordelijke

richting. De wandelaar besluit vandaag
de uiterste begrenzing van het terrein

aan te houden en langs het zweefvlieg-

terrein 'Langeveld' te lopen. Het hobbeli-

ge pad is bedekt met puin. Als dit lang

duurt, zijn m'n zolen versleten voor ik

weer Zandvoort bereik, denkt hij. *

Opeens staat hij voor de afrastering

van het zweefvhegterrein. Een motor
ronkt en plotseling verheft zich een rank
vliegtuigje als een reusachtige vogel bo-

ven de bloeiende vlierbomen. Het gaal
bijna rechtstandig de lucht in en meteen
is het motorgeronk ook verklaard: De
vogel wordt aan een kabel die op een

door een motr aangedreven lier loopt, het

hemelruim in getrokken. Als een bepaal-

de stand is bereikt, wordt de kabel losge-

worpen en daalt snel naar de grond. Het
vliegtuig is nu vrij en manoeuvreert hoog
tegen de blauwe lucht boven het terrein

met sierlijke, lange bochten. Even later

daalt het vlot en met zeer weinig uitloop

op het terrein. Als er twee zo de lucht

in zijn geweest, rijdt een jeep met achter

zich twee kabels naar de vliegtuigen, een

kilometer ongeveer verderop. Dan her-

haalt zich de lancering. Het mooiste ge-

zicht is dat snelle opstijgen aan de ka-

bel. De wind maakt een fluitend geluid

tegen de draagvlakken, de kabel knarst

en staat strak gespannen. Lang blijft de
wandelaar op een heuveltje zitten kijken.

Het moet haast wel een gevoel van in-

tense vreugde en bevrijding geven, zo

hoog in het zonlicht te zweven.
De weg terug langs Vogelenzang door

de bloeiende vlier en geurende liguster,

houdt nog een verrassing in: opeens krui-

sen twee bruine jonge reeën het pad. De
dieren rennen dwars door een veld van
hoog opschietende varens naar een be-

schermend loofbosje. Op veilige afstand

knabbelt de een aan wat laag groeiende

bladeren, maar de ander staat met oplet-

tend geheven kopje in de wind, gereed
om bij het minste teken van onraad
weer de vlucht te nemen.
Soms schrikt de wandelaar van plotse-

ling omhoog fladderende fazanten met
jongen, die vlak voor z'n voeten uit de
duindoorns schieten. Het is nooit helemaal
uitgemaakt wie meer schrikt, de vogels

of de wandelaar!
Door het infiltratiegebied wordt hij be-

geleid door waarschuwend krijsende

meeuwen en scholeksters met hun door-

dringend maar tegelijk weemoedig ge-

luid. Over de betonweg langs het Wester-
kanaal dartelen talrijke konijnen met
grappige zigzag-bewegingen voor de
wandelaar uit. De witte punten van hun
staart dansen vrolijk op en neer.

Op de terugweg naar huis over het

smalle grintpad naar de Brederodestraat
heeft de zon een glans van oud-koper.

Wie zei nou eigenlijk dat je voor een
goede vakantiebesteding naar Italië of

Spanje moet?! MOMUS

GESLAAGDEN
De navolgende leerlingen van de chr.

MAVO-school aan de Sophiaweg zijn ge-
slaagd voor het eindeksamen:
Joost van den Bogaert, Bert Devies,
Maarten Dijkstra, Hans Drost, Nelleke
Keur, Jan Koper, Piet Koper, Louise
Menks, Hanneke Molenaar, Jacquclme
Oortwijn, Els Paap, Conny Schuiten,
Corrie Trommel en Hans Weermeyer.

il!

modeshow
met enige noviteiten

in 'de krocht'

Het sukses, dat Rekreade verleden

jaar met een modeshow heeft ge-

oogst, was ongetwijfeld de reden

dat ook dit jaar een dergelijk eve-

nement op het programma werd
geplaatst. Woensdagavond toonde

Modehuis 'Mode du Passage' in

verenigingsgebouw 'De Krocht' aan

een vijftigtal belangstellenden,

waaronder zich ook enkele heren

bevonden, enige noviteiten op het

gebied van zomer- en voornamelijk

strandkleding.

Mejuffrouw Van der Velden, teamleidster
van Rekreade '69, heette de aanwezigen
welkom en bracht dank aan bloemenma-
gazijn 'Erica', dat voor het toneel een
passende versiering beschikbaar had ge-

steld, waarna Früulein Mohr, eveneens
teamlid van Rekreade, de weinige duilse

gasten in hun eigen taal toesprak.
Mejuffrouw Van der Velden ontpopte
zich daarna als een ervaren lady-speaker
en kondigde de diverse modellen aan als-,

of het haar dagelijks werk was. Ook
brengen wij graag een woord van hulde
aan de 'mannequins' Vera, Maria, Aaike,
Rosita en Raymonde, alle teamleden, die

de verschillende kreaties met enthousias-

me en veel plezier lieten bewonderen.
Hierdoor kreeg de show iets spontaans,
iets dat men bij de shows van grote mo-
dehuizen met hun vaak strakke, stram-
me en vreemde houdingen aannemende
mannequins, meestal mist.

De modellen waren uitsluitend afge-

stemd op de heel jonge vrouw. Wij zagen
bijzonder aardige komplets, bestaande uit

lange broek met wijduitlopende pijpen en
tuniek, waarvan in veel gevallen de tu-

niek als mini-jurkje gedragen kon wor-
den. Opvallend waren de strandpakjes,
waarbij de kleuren oranje en geel over^

heersten. De prijzen waren zeer uiteenlo-

pend. Van een bijzonder mooi pak, lange
broek met tuniekblouse, kostte de broel<,

ƒ 49,75 en de blouse ƒ 59,—, maar voor,'

ƒ 29,75 kon men al de gelukkige bezitster

worden van een snoezig rood-wit-zwart
bedrukt zomerjurkje. Heel mooi was een
linnen pakje van tomaat-rood, waarbij <

r

een donkerblauwe flaphoed en donker-
?r

"

blauwe schoentjes gedragen werden. Dé
prijs van dit pakje was ƒ 95,— . Char-j

mant waren de polo-jurkjes, terwijl voor
een gebreid katoenen jurkje van gebro-
ken wit met een garnering van wit ge-

haakte kant een prijs van ƒ 45,— beslist

niet hoog te noemen is.

Aan het eind van de avond dankte me-
juffrouw Van der Velden de medewerk-
sters en overhandigde ieder van haar
een boeket rozen. Ook mevrouw Van
Dam, eigenaresse van 'Mode du Passage'
mocht voor haar vele bemoeiingen om

_

deze show tot een sukses te maken, een
bloemenhulde in ontvangst nemen.
Onze indruk was dat deze avond uit-

stekend was voorbereid, zoals we ons dat
trouwens van vorige Rekreade-evenemen-
ten herinneren. Teamlid J. Brouwer, toe-

komstig jeugdleider met als hobbyj piano,
entertainde v\foor enjna de show op ver-
dienstelijke wijze, waarbij hij zowel klas-

sieke als populaire muziek ten gehore
bracht. . Kr.M.

JEUGD VAN ZANDVOORT
GOED VOOR DE DAG
BIJ ZWEMWEDSTRIJDEN
Tijdens de onlangs in Haarlem gehouden
zwemkampioenschappen van de Kring
Haarlem heeft het Zandvoortse meisje
Feikje Halderman een aantal uitstekende
prestaties geleverd. Op de nummers 400
meter vrije slag dames (tijd: 5.14 min.)

;

100 meter vlinderslag (1.15.7 min.); 200
meter vrije slag (2.28.1 min.); 1500 me-
ter vrije slag (21.16 min) en 200 meter
vlinderslag (2.58 min.) eindigde zij op de
tweede plaats en op de nummers 100 me-
ter rugslag!"'(1.19.8 min.); en 100 meter
vrije slag {1.7.2 min.) wist Feikje beslag
te leggen op de derde plaats. Met deze
klassering bij de kringwedstrijden verbe-
terde zij al haar persoonlijke rekords en
werd uitgenodigd deel te nemen aan
de nationale kampioenschappen 1969, die

in Breda zullen worden gehouden.
Eveneens goede resultaten werden ge-

boekt door Rik Swanink, die het nummer
200 meter schoolslag won (tijd: 3.10.2 mi-
nuten); tweede werd op, liet nummer 100
meter schoolslag (1.28.2 • min.) en derde
op het nummer 100 nieter borstslag
(1.11.2 min.) Nico Swanink legde op het
nummer 100 meter vlinderslag (1.46.7 mi-
nuten) beslag op de derde plaats. Tim
Klein werd tweede op het nummer 50 me-
ter borstslag (38 sek.) en derde op het
nummer 50 meter schoolslag (46.8 sek.)

Erik van der Mije tenslotte eindigde als

tweede op het nummer 100 meter borst-

slag in een tijd van 1.12.6 minuten.

OPBRENGST
ANJERAKTIE
De vorige week in Zandvoort gehouden
Anjeraktie heeft ƒ 985,37 opgebracht.
Vorig jaar bedroeg de opbrengst ƒ826,76.

heeft voor de week van 5-12 juli a.s. het volgende ontspanningsprogramma voor

kinderen, tieners en ouderen vastgesteld.

.PROGRAMMA CENTRUM,
5 JULI: VANAF 16
6 JULI: 4-8 en 8-12

jaar, 8-11 UUR:
jr., 10-11.30 uur:

VANAF 18 JAAR, 20-22 UUR:

7 JULI: 4-8 JAAR, 10-12 UUR:

8-12 JAAR, 3-5 UUR:
8.30-10.30 UUR:

8 JULI: 4-8 JAAR, 10-12 UUR:

8-12 JAAR, 3-5 UUR:
8-10.30 UUR:

9 JULI: 's morgens geen programma
alle leeftijden, 3-5 UUR:

VER. GEBOUW 'DE KROCHT':

Dansavond.
Zondagochtendprogramma - in vertelling
lied, spel en dans worden bijbelse thema's
uitgewerkt.
Open avond - gezellig samenzijn, zondei'

programma, gelegenheid tot .relaxen, ge-

sprek, enz.

Zang, spel, handenarbeid voor het komen-
de songfestival.^ _ ;

>

Ook voorbereiding voor" het festival.
<

"

Ontmoetingsavond. . "\
i

'

Kastelenbouwwedstrijd - schepjes mee-
brengen.
Speurtocht.
Klaverjassen en Instuif.

alle leeftijden, 7-8.30 UUR:

10 JULI: 4-8 JAAR, 10-12 JAAR:
4-16 JAAR, 3-30 UUR:

VANAF lff JAAR, 8 UUR:
11 JULI: 4-8 JAAR, 10-12 UUR:

8-12 JAAR, 3-5 UUR:
20.15 UUR:

Optocht - iedereen mag verkleed komen.
Start om 3 uur bij de Krocht.
Kinderfestival - Ouders zij van harte wel-
kom. i

.

'

Duinfeest. ,

FILM
Film 'Songbus naar Triest'.

Zangspelletjes en poppenkast.
Vossenjacht.

Orgelconcert door Lourens Stuifbergen in

de Agatha kerk.

Wijzigingen voorbehouden

PROGRAMMA ZANDVOORT-NOORD, WIJKGEBOUW NED HERV." KERK:

MAANDAG 7 JULI, 10-12 UUR:
2-4 UUR:

DINSDAG 8 JULI, 10-12 UUR:
2-4 UUR:

WOENSDAG 9JULI, 10-12 UUR:
2-4 UUR:

DONDERDAG 10 JULI, 10-12 UUR:
2-4 UUR:'

VRIJDAG 11 JULI, 10-12 UUR:
2-4 UUR:

Handenarbeid, feestversiering maken.
Duinwandeling
Kollages maken.
Handenarbeid, propjeswerk.
Estafettespelen met prijzen. •

Film in de Karel Doormanschool. (om
1.45 uur present zijn!)

Maskers en hoeden maken, toneel.
Maskers en hoeden maken, toneel.
Poppen maken. '

i Songfestival met prijzen! '"
'

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

WIJKZUSTER:
Zaterdag 5 en zondag 6 juli:

Zr. A. van der Linde, Gasthuishofje 27,
- telefoon 2791.
; APOTHEEK:
'5—11 JULI:
' Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71

Telefoon 3073. <

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

•DIERENARTSEN Haarlem en omstreken
BU afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon

(023) 3132 33

PREDIKBEURTEN
.HERVORMDE KERK, Kerkplein.
(

1

ZONDAG 6 JULI:

.Kerk:

9 uur: Pfarrer Horst Bleeck, Deutscher
Gottesdienst.

i 10.30 uur: d~s.,P. van, -der Vloed.

/NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15

ZONDAG 6 JULI:

10.30 uur: prof. dr. A. J. van Biemen,
(n.h.) te Bentveld.

'GEREFORMEERDE KERK
fJulianaweg 15
i ZONDAG 6 JULI:

j 10 uur: ds. D. de Heer van Hoofddorp
KINDERKERK.
19 uur: ds. J. de Waard.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN
zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30 u.

JULI en AUGUSTUS:
7.30, 8.30, 9.30, 11.30 en 19.30 uur.

DEUTSCHE MESSE: 28 juni—25 aug.
Samstag 20.30 Uhr — Sonntag 8.30 Uhr

Bijkerk-Noord, ' Linnaeusstraat:'
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maanden juli en augustus
GEEN samenkomst!

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3
Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
ZONDAG 6 JULI:

9.45 uur, Hilv. II. Radiotoespraak door
dr. J. Hougast. Onderwerp: Het begin

- van alles.

Belangrijke

Wijzigingen voorbehouden

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

3043, 3044, 3045 Politie
4444 Politie (alleen noodgevallen)

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeente-secretarie

3569 Sekretariaat 'Groene Kruis'
Vinkenstraat 18.

2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023) 242212 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, BentveW,
SAAB-service-dealer

t, » 2424 Autobedrijven „Binfco", Oranjestraat
en Stationsplein

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

,
.',2912 Eotel-Restaurant ,JSonnehoeck",

Dr. Smitstraat 5

/( 023). 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Beitsma

4519 Diamond Shop, fa. Barber «é Zn,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN t

TER WOLBEEK BELLEN! ,

(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en
Boodschappendienst, dag en nacht.

, [ 4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53.

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse
Courant, Achterweg 1

'j--.

WVZ NEEMT DEEL
AAN ZEILWEEKEIND
IN SCHEVENINGEN ,

Wanneer de weergoden meewerken zal de
watersportvereniging 'Zandvoort' morgen
en overmorgen deelnemen aan een door
de zustervereniging 'Scheveningen' te

houden zeilweekeind ter gelegenheid van
het songfestival 'Singing Europe' in het

(

scheveningse Kurhaus.
• Een aantal 'vaartuigen zal — uiteraard

bij gunstig zeilweer — morgenochtend
zee kiezen en op eigen kracht naar Sche-
veningen koersen. De overige boten zullen

per auto naar de startplaats worden over-
gebracht. Het weekeind, waarvoor ook de
zeilverenigingen uit Noordwflk en Katwijk
zijn uitgenodigd, eindigt zondagavond
met een zeilersbal in het Kurhaus. Hier
vindt ook de prijs-uitreiking aan de win-
naars van de wedstrijden plaats.



FAMILIEBERICHTEN'

Dankbetuiging

Voor de bewijzen van belang-stelling en
medeleven bij het overlijden van mijn ge-

liefde vrouw, onze lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

JANTJE VAN SCHUPPEN-SCHAAP
betuigen wij hiermde onze welgemeende
dank.

Mede namens mijn kinderen,

H. VAN SCHUPPEN
Zandvoort, juli 1969

Gasthuishofje 12

„HET GROENE KRUIS"
Secr. Vinkenstraat 18

Wij vestigen uw aandacht op het
telefoonnr. van het sekretariaat:

3569

TE KOOP
VILLA op 1ste stand, vlak bij zee en
dorp. Bestaande uit: twee 3 kamerflats,
centrale verwarming, enz. Aanvaarding
en prijs in overleg. Brieven ond. nr. 5202
bureau Zandvoortse Courant.

Pedicure Salon

Mej. M. C. van Randeraat
Brederodestraat 44 — Telefoon 4802

afwezig tot 14 juli

AFSPRAKEN VANAF 14 JULI

Verhuizing per 28 juni van
Zr. S. M. Molenaar-de Wilde,

HAARLEMMERSTRAAT 88-2 naar

Van Lennepweg 93 rd,

telefoon 2720.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos &Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • Glasvereekeringen

Klein en groot
eten v.d. Werff's bxood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700 '

Een goede autoverzekering, aange

vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man

Uw vertrouwena-man.

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en

onroerend goed

HALTESTRAAT 3

Extra aanbevolen:
HEERLIJK LAMSVLEES!
500 gr. ronde bout

500 gr. lamskarbonade

500 gr. lamsborstlappen

500 gr. lamshaché

3,98

1,98

1 kilo 3,50

1,20

1 kilo 1,98

1,20

500gr. rosbief 4,98

500 gr. varkensfrikando 4,98

500 gr. varkensrollade 4,98

500 gr. kalfslappen 4,48

500 gr. kalfskarbonade 4,48

500 gr. kalfsborstlappen 4,10

500 gr. fijne riblappen 3,98

500 gr. bieflappen 4,15

PANKLARE
SCHNITZELS
100 gram

98 et

Héél malse BIEFSTUK 100 gram WEEKENDREKLAME

1.30
100 gr. HAM en
100 gr. gebraden GEHAKT <\ f\(\SAMEN JLUvf

tiW

op alle:
STOOM-GOEDEREIVl

C mieia gabrachc mh gahaald J

KERKSTRAAT-ZANOVOORT

VIER
PAKJES
MARGARINE

Z9 et

150 gram
PEKELVLEES

89 et

150 gram
Gelard. LEVER

99 et

150 gram

gebraden ROSBIEF "| ^tQ

DINSDAG

750 gram
RUNDLAPPEN 3,98

WOENSDAG
500 gr. heerlijk

VLEESGEHAKT
3 slavinken
3 hamburgers
3 frikandellen

1,68

99

DONDERDAG
250 gr. bief-tartaar 1,68

250 gr. rauwe lever 0,79

1 kilo doorregen
rundlappen 3,98

Onze vleeswaren



Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
fevert rechtstreeks van de groothandel:

WU1NZAND, METSELZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
FLAGSTONES
PADTEGELS
GRINTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND 'EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4996

Reisbureau Kerkman
GROTE KROCHT 18 — TELEFOON 2600

Onze dag- en middagtochten zijn weer begon-
nen. Neem . er eens aan deel en U heeft een
prettige dag of middag!

MAANDAGMIDDAG

:

Den Haag - Scheveningen - Madurodam

DINSDAGMIDDAG

:

Volendam en Marken

WOENSDAG GEHELE DAG:
Aalsmeer - Delft - Rotterdam

DONDERDAG:
Brussel en Antwerpen

VRIJDAGMORGEN

:

Alkmaar, kaasmarkt en IJmuiden

VRIJDAGMIDDAG

:

Amsterdam - Rijksmuseum - Haven rond-
vaart - Diamantslijperij, enz.

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

% AANLEG

ic OMBOUW

* ONDERHOUD

* REPARATIE

%. CENTRALE VERWARMING

•k AARDGAS-INSTALLATIES

)f OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

VARILUX BRILLENGLAZEN
voor scherp zien op alle afstanden.
Vraag inlichtingen!

Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. Opticien
Erkend Fondsleverancier

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174

VERKOPER(STER)
voor direkte indiensttredingevt. part-time,

gevraagd voor

lectuur in loopwinkel
Kerkplein.

Nadere inlichtingen A.K.O., Singel 282, Amster-
dam. Telefoon 20 - 22 6811, toestel 19.

^cróötterie

ICLL^CU Cfance.

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

VAMOR-RIJSCHOOL

P. C. Laarman - Frans van Sprang
Nic. v.d. Laanstr. 5rd., Haarlem, tel. 023-326278
Met ingang van 14 AUGUSTUS iedere donder-
dagavond theorie in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht 14, aanvang 20 uur.
Ook toegankelijk voor niet-lecrlingen.

Wij lessen met NSU - Opel/Kadett - Opel/Re-
kord - Vrachtwagen - Scooter.

NU

ZOMERPRIJZEN
KOLEN BESTELLEN?

TER WOLBEEK BELLEN!
BREDERODESTRAAT 14a — TEL. 3648

HET NATIONAAL NEDERLANDS CIRCUS

TONI BOLTINI
KOMT OP ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 JULI A.S. NAAR ZANDVOORT

VOORSTELLINGEN OM 3 EN 8 UUR
AAN DE BURGEM. VAN ALPHENSTRAAT|VONDELLAAN (naast circuit)

SPANNING en SENSATIE MET DE ROCKING-CAR
in een driedubbele salto

ADEMBENEMENDE LUCHTTRAPEZE

VOETBALLENDE HONDEN
EN EEN KEUR VAN INTERNATIONALE ARTIESTEN

CIRCUS KASSA'S OPEN VANAF 11 UUR 'S MORGENS

CIRCUS TONI BOLTINI - EUROPA'S GROOTSTE CIRCUS

Alle reduktiebonnen van in Nederland verblijvende circussen kunt U
tegen betaling van twee gulden plus belasting inwisselen aan de circus-

kassa.

VERONICA DRIVE-IN-SHOW
IN DE GROTE BOLTINI-TENT NAAST HET CIRCUIT IS OP
ZATERDAG 11 UUR N.M. EEN GROTE DRIVE-IN-SHOW VAN
VERONICA MET DE SHOES EN THE SCHOCKING BLUES.

(Dit heeft met het >circusprogramma etc. niets te maken).

Bel 5697
voor al uw reparaties!

E. v.d. BERG
Aannemersbedrijf

Burg. Beeckmanstraat 38

KEUR-VERF
Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau.

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

Wasaufomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over-
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

wi&m&k

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg WUson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

TELEFOON 4024.

Van Kessel

voor pianoreparaties
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

HONDEN
DESKUNDIG plukken,

knippen, scheren.
Ruim 11 jaar in Zandvoort

gevestigd.
MEVR. R. SCHRAM
Mr. Troelstrastraat 7

Telefoon 4999
('s Avonds na 6 uur)

^YYlode du <
t*aóóacje, 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 TEL. 5965

Voor elk klusje of karwei, het hout van

W. JANSEN hoort er hij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuivering-

installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107

Direkte levering mogelijk van:

transportabele
AIR-
CONDITIONERS
voor

luchtkoeling
en ontvochting

voor ruimten van 60—250 m3, eventueel op verplaatsbaar onder-

stel, prijzen: ƒ 775,— tot ƒ 1.570,— , voor winkels, restaurants,

kantoor- en. woonruimten, praktijklokalen, etc.

Voor informatie:

„TECHNISCH WERK"
Thorbeckestraat 19 - Telefoon 3270 - Zandvoort

' In een handomdraai '

legt u zelf zo'n prachtig,
warmkleurig tapijt

met Dessoforto tapijttegels
Het is zo makkelijk. Het wordt zo mooi. De tegels zijn

zelfklevend, zelfs op beton, makkelijk schoon te ma-j
ken en slijtvast.

|
>

J

U kiest uit liefst 10 kleuren waarmee u prachtig kunf
combineren en variëren. De prijs? Slechts f 5.30 per
tegel van 50x50 cm [f 21.20 per m2

). ClC&SSO
verkrijgbaar fa/j: —*"

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15 — Telefoon 3346
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w. m. b. bosman

bedankt als

gemeentesekretaris
Eind vorige week heeft de heer W.
M. B. Bosman bedankt als gemeen-

tesekretaris van Zandvoort, een

funktie die hij 29 jaar lang heeft

vervuld.

Vorig jaar november werd de heer Bos-
man tijdelijk door de raad van zijn funk-
tie ontheven, tengevolge van zijn voor-
lopige benoeming tot lid van het kollege
van Gedeputeerde Staten, in welk kolle-

ge hij de reeds geruime tijd aan het
ziekbed gekluisterde dr. Miermans zou
vervangen. In zijn ontslagbrief aan b. en
w. van Zandvoort heeft de heer Bosman
meegedeeld dat hij het niet verantwoord
acht de post van gemeentesekretaris nog
langer onbezet te laten. De post van se-

kretaris wordt voorlopig door de heer J.

Hoogendoorn waargenomen.
De thans 63-jarige heer Bosman werd

op 9 december 1940 tot sekretaris van
de gemeente Zandvoort benoemd, nadat
hij vanaf 1935 als hoofdkommies en
waarnemend sekretaris bij de sekretarie
van de badplaats werkzaam was. In juli

1960 vierde hij als' sekretaris zijn zil-

veren dienstjubileum, op 17 december
1963 zijn 40-jarig jubileum als gemeente-
ambtenaar — in 1923 werd hij aange-
steld bij de sekretarie van de gemeente
Alkmaar — en in december 1965 herdacht
hij het feit, dat hij een kwart eeuw ge-

meentesekretaris van Zandvoort was.

De heer Bosman heeft een groot aan-
tal publikaties en nota's op het gebied
van de gemeente

v
huishouding op zijn

naam staan, die vooral in ambtenaren-
kringen de aandacht trokken. Ter gele-

genheid van de 20e bevrijdingsdag
schreef hij een brochure övèr "*de weder-
opbouw en uitbreiding van de badplaats
in de na-oorlogse jaren. Zijn voorliefde
voor„ het schrijven en publiceren — de
heer Bosman was jalrenlang korrespon-
den£ van een in Haarlem verschijnend
streekblad — dateert waarschijnlijk uit

de tijd dat hij zijn maatschappelijke
loopbaan begon bij het Noordhollands
Dagblad, toen nog' Ons Blad' geheten.

Zijn belangstelling voor het maat-
schappelijke, kulturele en godsdienstige
leven in Zandvoort komt tot uiting in
het grote aantal bestuursfuncties dat
hij ' heeft — en nog — bekleed: voorzit-
ter van de woningbouwvereniging Een-
dracht Maakt Macht, lid van het' bejaar-
denpension 'Sterre der Zee', lid van het
r.k. kerkbestuur, etc, etc.

Enige maanden voor de benoeming van
dé heer Bosman tot lid van gedeputeer-
den werd de bouw van zijn woning aan
de Cornelis van der Werffstraat aanlei-

ding tot protesten van zijn naaste buren,
hetgeen leidde tot een vrij ernstige kon-
troverse tussen b. en w. en een deel van
de gemeenteraad.

WATERSPORTVERENIGING
'ZANDVOORT'
NAM DEEL

AAN ZEILWEEKEIND
De watersportvereniging 'Zandvoort' heeft
met 19 zeilscheepjes deelgenomen aan het
doorv de zustervereniging 'Scheveningen'
afgelopen zaterdag en zondag georgani-
seerde zeilweekeind, dat werd gehouden
in het kader van het songfestival 'Sin-

ging Europe'. Tengevolge van het wind-
stille weer op beide wedstrijddagen ble-

ven topprestaties uit en was er slechts

bij (wind) vlagen sprake van enige span-
ning. De best geplaatste Zandvoorters in

het algemeen klassement waren de heren
J. C. E. van der Valk—Bouman (Moth),
A. P. van Litsenburg en A. K. van Ge-
merden (O.K.); K. Pot (Simoun' 485) en
mej. A. Pot in Simoun 445. De heer J.

van der Mije eiste met zijn Catemaran
een niet onverdienstelijke plaats
voor zich op. In de prijzen — die zondag
avond in het scheveningse Kurhaus tij-

dens een speciaal zeilersbal werden uit-

gereikt — vielen de heren J. C. E. van
der Valk—Bouman en A. P. van Litsen-

burg (eerste prijzen) en mej. A. Pot (een
derde prijs). De door de VW Den Haag
beschikbaar gestelde wisselbeker ging
naar de organiserende kustzeilvereniging
'Scheveningen'. Behalve de organiserende
vereniging en de watersportvereniging
'Zandvoort' namen zeilklups uit Katwijk
en Noordwijk aan de wedstrijden deel.

In totaal tachtig boten verschenen op de
wedstrijddagen aan de start.

De heer W. M. B. Bosman

Kruiswoordpuzzel
PUZZEL NO. 89

-'

23 ZH

-
37.
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Wij vragen voor ons kantoor te Zandvoort

jonge
medewerk(st)ers ^

met H.B.S.- of Mulo-opleiding voor interessant afwisselend

werk. ' >

Wij bieden een prettige werkkring, aantrekkelijk salaris, 6%'

vakantietoeslag, tantième, eventueel huwelijksspaarregeling

en studiekostenvergoeding.

U wordt uitgenodigd uw sollicitatie te richten aan de directie

van kantoor Zandvoort, Grote Krocht 12.

Mondelinge sollicitatie is mogelijk na telefonische afspraak",

telefoon (02507) 5341,

Algemene Bank Nederland

Aa** &et . • .

Min of meer als vervolg op de partijtjes

van de vorige week laat ik u onderstaan-
de remisepartij zien, waarin de spelers in

vindingrijkheid niet voor elkaar onder
doen.

Gik—Krukov, Moskou i968

I. e2-e4, g7-g6, 2. d2-d4, Lf8-g7, 3. Pbl-
c3, d7-d6, 4. Lcl-e3, Pg;8-f6, 5. f2-f3, 0-0,

6. Ddl-d2, Pb8-c6, 7. 0-0-0, e7-e5, 8. d4-d5,

Pc6-e7, 9. h2-h4, Pf6-e8, 10. g2-g4, c7-c6,

II. h4-h5, cffxdö, 12. h5xg6!? (Leidt tot

zeer gekompliceerd spel. Objektief het
beste was echter gewoon 12. ed5:, waar-
na Wit over goede aanvalskansen be-

schikt zonder dat Zwart veel tegenspel
heeft) 12. ...d5-d4, 13. Dd2-h2, f7xg6, 14.

Lfl-c4-f (Na 14. Dh7:+, Kf7, 15. Lc4+ ,

Le6 is de witte aanval ten einde) 14. ...

Tf8-f7, 15. Dh2xh7+, Kg8-f8, 16. Le3-h6,
d4xe3, 17. Dh7-h8+, Pe7-g8 (Op het eer-

ste gezicht lijkt het, dat Wit moet kun-
nen winnen, maar Zwart heeft al zijn

stukken voor de verdediging beschikbaar)
18. Lc4xf7, Lg7xh6+! (De pointe van
de verdediging. Niet goed was 18. ...Kf7:,

19. Lg7:, Pg7:, 20. Th7, Df6, 21. TdS:!
etc.) 19. Thlxh6, Dd8-g5+! (Weer een
sterke zet. Ook nu was 19. ...Kf7: niet

goed wegens 20. Dh7+, Kf8, 21. Tg6:
etc.) 20. Kcl-bl, Kf8xf7, 21. Th6-h7+,
Kf7-f8, 22. Tdlxd6. Zie diagram

vzm, ^ ym

mam m

m
m.

!PP'abcdefgn
22. ...Dg5-d2Ü (Fraai gespeeld. De dame
is onkwetsbaar omdat na c3 x d2 de pion
promoveert. Het lijkt alsof de tekstzet de
witte aanval weerlegt, maar de witspelei

vindt een aardige eeuwig schaak moge-
lijkheid) 23. Td6-f6+ü, Pe8xfff, 24. Dh8-
g7+, Kf8-e8, 25. Dg7-f7+ , Ke8-d8, 26.

Df7-c7+ Remise.
Een van de aantrekkelijkste remise-

partijen, die ik de laatste maanden onder
ogen kreeg.

D
Als 'toegift' een aardige dame-offer.

Juriev—Bélich, USSR 1969

1. d2-d4, PgS-f6, 2. c2-c4, g7-g6, 3. Pbl-c3,

Lf8-g7, 4. e2-e4, 0-0, 5. e4-e5? (Veiliger

zijn de gewone zetten Le2, f3 of Pf3. Nu
kan Zwart het centrum ondermijnen) 5.

...Pf6-e8, 6. f2-f4, d7-d6, 7. Lcl-e3, Pb8-
d7, 8. Pgl-f3, c7-c5!, 9. d4 x c5, Dd8-a5!,

10. c5xd6, e7xd6, 11. e5xd6, Pe8xd6,
12. Ddlxdff, Lg7xc3+ , 13. Lcl-d2, Tf8-

e8+ , 14. Lfl-e2, Lc3xd2+ , 15. Dd6xd2,
Da5-b0, 16. 0-0-0, Pd7-c5, 17. Thl-el?
(Sterker was 17. Pd4 om Lf5 te verhin-

deren) 17. ...Lc8-f5, 18. Pf3-e5? (Ook nu
was 18. Pd4 nog 'beter) 18. ...Db6-b3ü
(Do aardige weerlegging. De dame is on-
kwetsbaar wegens mat in één zet en an-
derzijds • dreigt Da2: etc. Wat Wit nog
probeert helpt niet meer) 19. Pe5xf7,
Kg8xf7, 20. Dd2-d5-f-, Kf7-g7, 21. Dd5x
f5, Db3-e3+ en Wit gaf op.

Korrespondentie aan A. C. van der Tak,

Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Kamexbreed-
tapijt

meubelstoii ering

't Interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

Autobusdienstonderneming
vraagt sollicitanten ter opleiding tot

buschauffeur
voor de standplaatsen Haarlem,

Leiden en Voorburg.

• Rijbewijs BE vereist

• Gratis opleiding voor rijbewijs BCDE

• Goed salaris

• Goede sociale voorzieningen

• Vrij vervoer -ook voor het gezin

-

op het gehele lijnennet

• Gratis uniform

• Vijfdaagse werkweek.

Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen door
onderstaande coupon te zenden aan:

NOORD-ZUID-HOLLANDSE
VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V.

Leidsevaart 396, HAARLEM

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Leeftijd:

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.
Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven
te delen in voorspoed en
tegenspoed,
Zij vragen een goede maïi
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij
geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze :

dames verplicht voor de *'

eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe te :

komen.

Vraagt U eens onze

uitgebreide kleuren

reportage.
U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-
tingen. Het Duits-Neder-
landse Bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post-
faeh 146<Ï, 424 Bmmerich,
West-Duitsland.

HEREN gevr. door de
Operettever. Z.O.V. Repeti-
tie donderdags om 8 u. in
Hotel Keur, Zeestraat.

Enige HUIZEN te koop
aangeb., leeg te aanvaar-
den. Prijzen v.a. ƒ35.000,-,
Br. ond. nr. 5303 . bureau
Zandv. Courant.

Gevr.:-gestoff. of gemeub.
KAMER v. dame, tel. 023-
257246. Br. nr. 5304 Z.C.

BASKETBAL 'THE LIONS'
LEDENOPGAVE voor het seizoen '69-

'70 voor 1 AUGUSTUS 1969 bij de hr.

J. ZWEMMER, Van Lennepweg 75 hs.

Gevr. v. direkt: handige
JONGEN, vakantiehulp.
RINKEL, Brood- en Ban-
ketbakkerij, telefoon 2820
of 2490.

ZOMERHUISJE te huur
gevr. v. seizoen '70, mnd.
juli (5 pers.) Br. ond. nr.

5302 bur. Zandv. Crt.

Te koop: T.V.-MEUBEL,
alleen Ie net, t.e.a.b.

Paradijsweg 15.

KONIJNEN te koop. Te
bevr.: Driehuizen, strand-
paviljoen 21.

Net MEISJE gevr. v.d.

winkel. Bakkerij M. Keur,
Diaconiehuisstraat 36, tel.

2404.

B.z.a.: HULPVERKOOP-
STER v. de zat., evt. vrij-

dagmidd., onversch. wat.
Br. ond. nr. 5301 bureau
Zandv. Courant.

F
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FAMILIEBERICHTEN

Hout- en
board.hand.el

„Centrum
Jb. Slagveld

Koninginneweg ' 26a

'

telefoon 2897 " '

Winkel: Brederodestr. 1

Telefoon 2963

(naast dokter Flieringa)

Alle bouwmaterialen
o.a.: cement, zand,

grint, steengaas," ste-

nen, enz., enz.

Tijdens de bouwvak-

vakantie geopend!

Graag uw bestellin-

gen voor deze weken,

vroegtijdig opgeven!

Het verbond adviseert daarom alle auto-

mobilisten, die om welke reden dan ook
minder dan 5000 km. per jaar rijden een
minimum aan routine op te doen- >door
voor de vakantie een paar flinke proef-

ritten te maken, eerst op stille en geleide-

lijk op wat drukker wegen.
Voor hen, die een" buitenlandse vakan-

tiebestemming op het programma hebben
staan ligt een brochure klaar,- < die ^van
twintig Europese landen de voornaamste
afwijkende verkeersregels geeft. - '

Deze brochure kan voor één gulden bij

het verbond, Utrechtsestraatweg 79, Hil-

versum per briefkaart worden besteld.

(Vier postzegels van een kwartje bij plak-

ken). •''!''

Honderdduizenden Nederlanders *£ *££&^ SSTTSSSfE een^^ra^n^eSSg^SS
r» •* u 11 J 1

De noodzaak voor deze Kampagne to
Nederlandse regels uitgereikt aan

en Duitsers bevolken deze Week- nen de ongevallencijfers van de juni-, juli- ,,„,<.„,,„_,,,,„ topristpn
• ij JIJ en augustusmaanden van vorig jaar toen buitenlandse toeristen.

einden de nederland.se wegen. 837 d£den en meer dan 15 .00o gewonden
Want de schoolvakanties in Neder- vielen op onze Nederlandse wegen.

stort u niet

hals over kop
in de vakantiestroom

Ook uit vergelijking met andere maan-

Hoopt het verbond dat door deze voor-

lichting meer Nederlanders beter voorbe-

reid op vakantie zullen gaan, via
(

de ak-

ties zal ekstra worden benadrukt om- in

ieder geval fit en nuchter de grote trek te
land, Bremen, Hamburg, Neder-

den van het faar buJkt dat de vakantie ^
Saksen en Sleeswijk Holstein zijn maanden tot de zwaarste periode van het beginnen en dan met een daggemiddelde

beeonnen -• hele ;iaar behoren
'
De gestage stijging van niet meer dan 500 km.

„.S ..." tT.T.hn , , ,, van de ongeval lencijfers in de voorgaande Met de ANWB neemt het. verbond het
Kljkspolltie, ANWts en het Ver- jaren (1965 juni t.m. augustus 723 doden, standpunt in dat automobilisten ook op

bond voor Veilig Verkeer verwach- »£ S? £»> ^eVÏÏ «"USJS£^^h
£t^2ïï« SK

ten een topdrukte, /ij adviseren de beklemmende vraag op hoe lang het
passag'jers. De ANWB voegt hier nog

daarom deeenen die niet ner sé nn nog zal duren dat dulz
?
nd

,.

dod
5T
n
„
de eens een aantal tips aan toe zoals: laatdaarom aegenen aie niet per se op scnrikbarenüe tol wordt in het Neder- de aut0 grondig nakijken voor 'vertrek,

vrijdag weg moeten, hun vertrek landse vakantieverkeer. laadt de auto niet te vol en zorg dat de

uit te Stellen tot zaterdagmiddag: Van de honderdduizenden die er thans kinderen worden bezig gehouden jinet

op uit trekken voor een vakantie in spelletjes.

binnen- en buitenland staat, aldus het ver- Verscheidene landen hebben een een-
Het Verbond voor Veilig' Verkeer voert bond| vasti dat een groot aantal over on- traal alarmnummer, dat kan. worden ge-
bovendien onder het motto '2 en 1/4' (2 voidoende rij-ervaring en verkeersinzicht draaid als men met pech te kampen
uur rijden, en 15 minuten rusten) en DeSchikt, faktoren die vorig jaar veelvul- heeft. Voor het vertrek kan men dit bij

drink-jij-en-rij-ik (glaasje op, laat je rij- dig tot ernstige ongevallen hebben geleid, de ANWB opvragen.

Enige en algemene kennisgeving

Na een langdurig lijden is op 3 juli

te Haarlem overleden mijn zorg-
zame man, onze vader, groot- en
overgrootvader

JACOB MOLENAAR
in de ouderdom van 89 jaar.

Uit aller naam:
A, Molenaar-Koning

Zandvoort, 8 juli 1969
Brederodestraat 45

De teraardebestelling heeft in stilte

plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Burgemeester A. Nawijn van Zandvoort
is wegens vakantie ..verhinderd op de
woensdagen 9, 16 en 23' juli spreekuur te
houden.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

3043, 3044, 3045 Politie
"

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2262 Informatiebureau .Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein.

4841 Gemeente-secretarie

3569 Sekretariaat 'Groene Kruis'
Vinkenstraat 18.

2071 Borlogebedrijf O. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

„

(023) 242212 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27.

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Botel-Bestaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

'

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.
H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem ,

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
P. Houssart, rep. en demonstr., Edln-
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma

4519 IHamond Shop, fa. Barber & Zn,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN T

TER WOLBEEK BELLEN!
(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht.

4245 Psychologisch Test-'' en Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53.

2135 Gertenbachs Drukkerij, ' Zandvoortse
Courant, Achterweg 1

DE VRACHTWAGEN IN HET VERKEER

Rijd niet tè '$^£^%SP**
dicht achter een ?£'&miZ>
vrachtwagen alsS^p^ /
u gaat inhalen. «S^ ( * M-°<m

i gaat
De vrachtwagen'
chauffeur kan u *~j(i

'

dan niet zien. , *«
De kans dat hij fféiépjTi?
oo/r gaat inhalen ^&7W
is groot. ^.«*,. //>

, DOE HET 20 \ ,.,

Begin uw inhaal-
manoeuvre op
flinke afstand.
De vrachtwagen-
chauffeur vfior u
kan dan in zijn ,

spiegel zien dat u
er aan komt.
Bovendien is uw
snelheid groter.

INHALEN EIST AFSTAND!

AANBIEDINGEN
TEGEN ECHTE
spotprijzen

Dames

Badstof Jurken

in heerlijke

zomerse kleuren

SPOTPRIJS

4

Meisjes

Badstof Jurkjes
in prachtige
zomerkleuren

SPOTPRIJS

3

Heren Shirts

korte mouw, „open
weave" in verschil-

lende kleuren

SPOTPRIJS

6

Dames Badstof

Pullovers

.

in frisse

zomerkleurtjes

SPOTPRIJS

2.

EXTIEL en WONINGTEXTIE
HAARLEM:

Grote Houtstraat 83-87

Ged. Oude Gracht 86

Telefoon: 319046

HAARLEM-NRD.:
Rijksstraatweg 533
(Delftwijk)
Telefoon: 26 3815

HEEMSTEDE:
Raadhuisstraat 52
Telefoon: 28 2635

IJMUIDEN:

Kennemerlaan 41

Telefoon: 10204

ZANDVOORT:

Grote Krocht 30-32

Telefoon: 2666
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ZANDYOORTSE COURANT
Redaktie en adm.: Achterweg 1
Advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;
per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

Losse exemplaren 20 cent.

Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Postbus 23, telefoon 2135.

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGAVE: DRUKKERIJ OUDT v|h GERTENBACH ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

zandvoort in mineur
over het seizoen
tot nu toe

Er is veel geklaagd in de afgelopen

weken. Door horecamensen, door-

pension- en hotelhouders en door

kamerverhuurders. In iets mindere
mate door de eksploitanten van de

strandbedrijven en een enkele toon-

de zich zelfs niet ontevreden — ón-

ze eigen Stoeleman bijvoorbeeld —
over de gang van zaken in het nu
twee maanden oude zomerseizoen

van 1969. Maar de meeste mensen
werkzaam in de seizoensektor, zijn

toch in mineur gestemd over de tot

op heden bereikte resultaten. De
toeristische belangstelling voor de

badplaats staat dit jaar op een wel

bijzonder laag pitje, vinden zij. Nog
lager dan in '68 — ook al geen
jaar om lang over na te praten.

Wat is of zijn de oorzaken van de door
de seizoen gevoelige bedrijven gekonsta-
teerde kwijnende belangstelling voor een
verblijf van enkele dagen of weken aan
het Noordzeestrand: het wisselvallige kli-

maat, de stijging van de prijzen sinds de
invoering van de BTW, de trek naar zon-
niger streken in het zuiden van Europa,
gebrek aan voldoende akkommodatie om
de vakantieganger bezig te houden? Oi'

'moeten al deze faktoren in . een adem
worden genoemd om de achteruitgang
van het bezoek te verklaren?
Boven aan het lijstje van mogelijke

oorzaken staan momenteel de trek naar
het zonnige zuiden, de prijzen en onvol-
doende ontspanningsmogelijkheden. Voor
de direkteur van N.V. Bouwes Exploita-
tiemij nv, bestaat daarover zelfs geen
spoor van twijfel.

In het dagblad 'Het Parool' wijt hij de
slinkende belangstelling van de vakantie-
ganger voor de Noordzeekust aan de toe-

nemende konkurrentie van de zuidelijke
landen. Er zijn daar meer attrakties, zo-

als kasino's, zegt de hoteldirekteur. Voor-
al dit laatste, het ontbreken van speelge-
legenheden in Nederland, acht hij een
pijnlijk gemis in ons toeristenpakket.
Een woordvoerder van Touring Zand-

voort acht de stijging van de prijzen me-
de van invloed op de geringe trek naar
Zandvoort in het voorseizoen. Hij wil de
stijging van de prijzen echter zeker niet
spektakulair noemen. De tarieven voor
de overnachting b.v. zijn niet overmatig
gestegen.
De eksploitanten van horecaonderne-

mingen en' de handeldrijvende midden-
stand zien vooral het wisselvallige en uit-

gesproken slechte weer in het voorsei-
zoen als de grote spelbreker. Aan de prij-

zen, de attrakties en de akkommodatie
valt nog wel iets te doen, maar het weer
heeft men niet in de hand. En het weer
heeft zich tot dusver bitter weinig aan-
getrokken van hetgeen het jaargetijde
voorschrijft: zon, blauwe lucht en hoge
temperaturen. Het is om moedeloos van
te worden, vinden de werkers in de sei-

zoenbedrijven.

Minder fleurige seizoenberichten dus
tot nu toe. Maar de balans kan — geluk-
kig — nog niet worden opgemaakt. De
zomer van 1969 is nog niet voorbij. Het
hoogseizoen moet nog beginnen en het is

niet uitgesloten dat het thans wat trieste

beeld drastisch wordt gewijzigd. En over
dit beeld heeft de direkteur van het be-

gin dit jaar in het leven geroepen Neder-
lands Nationaal Bureau voor Toerisme in

Den Haag — de heer J. N. Strijkers —
zich nogal zonnig uitgelaten.

Ondanks de stijging van de prijzen o.a.

door de invoering van de BTW, verwacht
hij dat de zomer van '69 op toeristisch

gebied de kuststreek geen windeieren zal

leggen. Langs de hele kust is de bezet-

ting van bungalows en kampings goed te

noemen.
Het ziet er, volgens deze vw-deskun-

dige, zelfs nog iets gunstiger uit doordat
de schoolvakanties in Noordrijn-Westfa-
len dit jaar twee weken later beginnen
en het seizoen dus met twee weken wordt
verlengd. In de kusthotels zijn de voor-
boekingen iets minder dan in '68 geweest,
in tegenstelling tot steden als Amster-
dam en Rotterdam.
De direkteur stelt dat het vorig jaar

de inkomsten uit het buitenlands toeris-

me met 14.2% stegen tot een totaal van
1,2 miljard gulden en dat door neder-
landse toeristen in '68 1.5 miljard gulden
in het buitenland werd besteed.
Deze cijfers, aldus de heer Strijkers,

zouden voor de vaderlandse ekonomie
best omgekeerd mogen zijn en het stre-

ven is er dan ook primair op gericht de-

ze 'gap' niet groter te laten worden.
Voor bepaalde ontwikkelingen op toeris-

tisch gebied zegt de vvv-man, kun je nu
eenmaal de ogen niet sluiten. Een van die

ontwikkelingen is de steeds groter wor-
dende trek naar het buitenland, o.a. mo-
gelijk gemaakt door de goedkope vlieg-

reizen. In verband hiermee zullen we in

de komende jaren nog veel aktiviteiten of

moeten ontwikkelen om de Nederlander
te bewegen z'n tweede vakantie of enkele
lange weekeinden in eigen land door te

brengen, meent de heer Strijkers. Er zul-

len hiervoor nog vele voorzieningen moe-
ten worden getroffen, in het bijzonder in

het vlak van de overdekte rekreatie.

Op grond van de beschikbare gegevens
t.a.v. het toeristisch bezoek uit Duitsland
is de heer Strijkers optimistisch gestemd.
Nadat er een aantal jaren van een dui-

delijke teruggang van het Duits toerisme
sprake is geweest, zijn er aanwijzingen,
dat vooral de Duitsers uit het Roergebied
weer meer de Nederlandse kust 'gaan be-

zoeken, zegt de heer Strijkers. In Duits-
land is n.1. een stroming aan het ontstaan
tegen het bezoek- aan warmte-landen.
Van medische zijde is er daar steeds va-
ker op gewezen, dat er vooral voor oude-
re mensen bezwaren zijn aan te voeren
tegen een verblijf in de zomermaanden
in landen rond de Middellandse Zee.

Nu de Duitse medici gaan pleiten voor
matiging van bezoek aan warme landen
en adviseren weer eens méér de Noord-
zeekust op te zoeken, zal het aantal
Duitse toeristen voor onze kust stellig

weer gaan toenemen, meent de direkteur

Voor

RADIO en TV
naar

Radio Peeters nv

van het Nederlands Nationaal Bureau
voor Toerisme.

Over de prijsstijgingen in de horeca-
sektor zegt hij nog dat de invoering van
de BTW uiteraard niet bepaald toeristisch
bevorderend werkt, maar hij gelooft, dat
we over het eerste schrik-effekt heen
zijn, al moeten we ons zeker voor dit jaar
blijven realiseren, dat landen als Italië
en België de BTW nog niet hebben inge-
voerd.

Laten we hopen dat de prognose van de
vvv-man in de komende weken uitkomt.
Zandvoort kan dan nog wat beleven tus-
sen half juli en augustus. Het geweeklaag
en geknars der tanden zal — wanneer de
heer Strijkers gelijk krijgt — dan snel
tot het verleden behoren. '

JEUGDFESTIVAL
'

REKREADE '69

WERD SUKSES.
Rekreade '69 — het ontspannings- en ont-
moetingsprogramma dat de gezamenlijke
Zandvoortse kerken inwoners en badgas-
ten bieden — is twee weken oud en het
ziet er naar uit dat het sukses van vorig
jaar nog zal worden overtroffen. De dag-
en avondprogramma's in het verenigings-
gebouw 'De Krocht' en het wijkgebouw
van de hervormde kerk in noord worden
door honderden kinderen, oudere jeugd
en volwassenen bezocht.
Hoogtepunt van deze week was onge-

twijfeld het eergisteren in 'De Krocht' ge-
organiseerde jeugdfestival. I.v.m. het
grole aantal aanmeldingen van kinderen
die voor het voetlicht wilden verschijnen,
werd door de organisatoren besloten de
jeugdige debutanten in groepen te laten
optreden. Deze presentatie in teamver-
band heeft tot een bijzonder aardig resul-

taten geleid. Er werd met veel enthousias-
me gedanst, voorgedragen, geakteerd en
gezongen.

Topstuk van de avond was het songfes-
tival, waaraan negen meisjes en een jon-
gen deelnamen. De door dit festival sa-

mengestelde jury wees de eerste prijs toe
aan Ria Boon. Gelet op de bijval van het
publiek in de zaal, kunnen de organisa-
toren en jeugdige deelemers op een bij-

zonder geslaagde manifestatie terugzien.

PRIJZENDE WOORDEN
VOOR OCKERSEN
Zoals in de editie van afgelopen dinsdag
werd bericht, is de 'in Zandvoort woon-
achtige leerling-cineast Thijs Ockersen
geslaagd voor het eindeksamen van de
Nederlandse Filmakademie. Zijn eksa-
menopgave, getiteld 'Surprise-Surprise',

werd vorige week, tesamen met werk van
andere kandidaten, vertoond in het hoofd-
stedelijke Leidsepleintheater. De filmkri-

tikus C. B. Doolaard schreef het volgende
over het werkstuk van Ockersen:
Het is een film over het bespelen en

aantasten van de kijkgewoonten van de
toeschouwers die men a la Bunuel fors in
verwarring kan brengen. Het werd met
grappige voorbeelden getoond of nage-
bootst en het speelfilmgedeelte was dooi-

de ironische humor rond een gekoeld-ge-
welddadige driehoeksverhouding een ge-

slaagde afronding van deze instruktiefilm

waarin goed gebruik werd gemaakt van
het spel van Luc Lutz, Shireen Strooker
en Peter Faber.
Ook als men de invloed van de docenten

aan de filmakademie ruim, schat, is Thijs

Ockersen 'een naam om te onthouden,'
aldus Doolaard.

BURGERLIJKE STAND
4 juli 1969 — 10 juli 1969

Geboren: Sandor David, z.v. L. C. M.
Schoorl en M. Kraaijenoord; Ronald Jo-

hannus Adrianus Maria, z.v. H. P. M.
Heiligers en M. G. W. J. Koelemij; Poppe
John, z.v. H. G. van Pelt en M. E. T.

Damave.
Overleden: Jacobina Maria Murks, oud

85 jaar, gehuwd geweest met F. Bauer.
Ondertrouwd: Bernardus Pierre Ernest

Drenth en Inge Dorothée Baaij; Simon
Cornelis Molenaar en Hendrika Keur.
Gehuwd: Edward John Dammers en

Jacoba Geertruida Ottenbros.
Geboren buiten de gemeente: Patricia,

d.v. E. Hakhoff en G. Doldersum; Barba-
ra Susanna, d.v. A. P. Terol en S. Kamp.

Overleden buiten de gemeente: Jacob
Molenaar, oud 89 jaar, gehuwd met A.
Koning.
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ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de kor-
respondentie uiterlijk ter post moet zijn

bezorgd, staan achter de naam van het
schip vermeld.

Argentinië: m.s. 'Pasteur', 17-7

Australië: m.s. 'Tamerlane', 14-7

Brazilië: m.s. 'Pasteur', 17-7

Canada: m.s. 'Aud Presthus', 18-7

m.s. 'Beaveroak', 15-7

Chili: m.s. 'Archimedes', 15-7

Kenya, Oeganda: m.s. 'Monthuot', 18-7

Ned. Antillen: m.s. 'Mercurius', 15-7

Suriname: m.s. 'Palamedes', . 14-7

Verenigde Staten van Amerika:
m.s. 'Alster Express', 14-7

m.s. 'Atlantic Span', 17-7

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:
s.s. 'Amerskerk', 16-7

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-

kantoren.

landing van eerste man

op de maan

twee sekonden later

op beeldscherm in de huiskamer

Maandagochtend 21 juli, even over

zevenen, zal de Amerikaanse astro-

naut Neil ' Armstrong als eerste

mens voetstappen zetten op de

maanbodem. Miljoenen t.v.-kijkers

op aarde zullen daarvan recht-

streeks getuigen kunnen zijn. Het
Amerikaanse bureau voor ruimte-

vaart, NASA, heeft speciale voor-

zieningen getroffen voor acht recht-

streekse televisie-uitzendingen van-

uit de Apollo of vanaf de maan.

Ook de Nederlandse televisie zal

een groot deel van deze uitzendin-

Als de beelden uiteindelijk in de Neder-
landse huiskamers komen, hebben zij een
afstand afgelegd van liefst meer dan een
half miljoen kilometer. Een afstand, die

zij met zo'n fabelachtige snelheid afleg-

gen, dat zij er niet langer dan twee se-

konden over doen. Tijdens deze lange reis

passeren zij ingenieuze staaltjes van men-
selijk vernuft. De techniek, die het moge-
lijk maakt, dat wij op aarde direkt ge-

tuigen kunnen zijn van de, bewegingen,
die Neil Armstrong en zijn kollega, Ed-
win E. Aldrin, maken, is even ingewik-
keld en indrukwekkend als de reis naar
de maan zelf.

De laatste etappe van de reis naar de
maan wordt afgelegd in de LM, de 'maan-
spin', een onooglijk gevaarte met lange
poten, dat in niets lijkt op de dikbuikige
Apollokabine of de slanke Saturnusraket,
die voor het vertrek vanaf de aarde heeft

gezorgd. Hoe lelijk ook, de 'maanspin' is

wel efficiënt. In de wand van de LM is

een speciale t.v.-kamera aangebracht,
vlak boven het trapje waarlangs de
astronauten naar het maanoppervlak zul-

len afdalen. Deze kamera zal automatisch
opnamen maken van het historische mo-
ment, waarop Armstrong de trap afdaalt.

In een speciaal kastje in de zijwand van
de LM is een bijzondere handkamera op-

geborgen. Zodra Neil Armstrong eenmaal
op de maan staat, zal hij eerst vijf minu-
ten nodig hebben om te wennen aan de
omgeving. Hij zal wat bewegingen maken
en kijken hoe zijn ruimtepak reageert.

Nadat hij eerst nog wat maanstof heeft

verzameld (opdat in het geval van een
noodstart de geleerden op aarde in elk

geval wat gesteente van de maan in han-
den kunnen krijgen) zal Armstrong de
speciale handkamera gaan bedienen om
de kijkers op aarde een zo goed mogelijk
beeld van de maan en van de aktiviteiten

van de astronauten te bieden.

De speciale kamera, die Armstrong in

de hand houdt, is niet alleen duur' (bijna

anderhalf miljoen gulden) maar ook het

toppunt van t.v.-techniek. De kamera is

weliswaar beperkt (er kunnen alleen

zwart-wit beelden mee worden gemaakt),
maar kan aan de andere kant dienst

doen onder omstandigheden, die elk ander
instrument onklaar zouden maken. De
kamera kan de extreme temperatuurs-
verschillen op de maan (250 graden Fah-
renheit overdag, 300 graden onder nul

's nachts) de baas blijven. Ook de ver-

schillen in luchtdruk (luchtledig op de

en natuurlijk ook voor uw

grammofoon en

bandrecorder
naar

Radio Peeters nv

'Waar blijven se f'

VER5TEEGE
HRLTE5TR. 18 • TEL :4499 - ZfiHDVDORT

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

juli berijdbaar

13 2.40 10.30 15.08 23.00 6.30-13.00

14 3.20 11.00 15.48 23.30 7.00-13.30

15 3.58 12.00 16.25 24.00 8.00-14.00

16 4.35 12.30 17.01 —.— 8.30-15.00

17 5.09 1.00 17.33 13.00 9.00-15.30

18 5.42 1.30 18.06 13.30 9.30-16.00

19 6.16 2.00 18.37 14.00 10.00-16.30

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

GESLAAGD
Afgelopen dinsdag is onze plaatsgenoot

C. C. van den Oever aan de amsterdamse

universiteit geslaagd voor het eindeksa-

men chemie-scheikunde.

maan, een speciale atmosfeer in de Apol-
lo-kabine) kan dit type zonder moeite
verwerken. Het instrument is via een
dertig meter lange kabel met de LM ver-
bonden.
Het meest bijzondere aan deze t.v.-ka-

mera is de . eigenschap, dat zij zowel bij

daglicht als in de duisternis heldere beel-

den kan opnemen. Tijdens de maannacht
moet de kamera kunnen zien met als
enig hulpmiddel het zonlicht, dat door de
aarde op de maan "wordt teruggekaatst.
De maankamera

t
is geheel automatisch.

De maanreizigers, 'die het toch al druk
genoeg hebben, behoeven zich geen zor-
gen te maken over lensinstelling en be-
lichting. De kamera regelt alles zelf. De
astronauten behoeven alleen maar een
van de vier beschikbare lenzen te kiezen:
een groothoeklens voor opnamen in de
Apollo, een telelens voor beelden van aar-
de en maan vanuit de ruimte, een lens
voor opnamen op de maanbodem bij zon-
licht en een voor nachtwerk.
Wanneer de kamera eenmaal aan het

werk is, moeten de beelden naar de aar-
de worden gebracht. De maanreizigers
zullen waarschijnlijk op de maan een an-
tenne oprichten, die als een parapluie kan
worden uitgevouwen. De elektronische
signalen, waaruit de t.v.-beelden worden
opgebouwd, zullen worden opgevangen
door de reusachtige parabool-antennes
van een grondstation bij het Australische
Parkes. Deze antenne kan het hele zwak-
ke signaaltje, dat van de maan afkom-
stig is, lietst één miljoen maal verster-
ken. Om de versterkers nog eens ekstra
te helpen staan zij in een ruimte, waar
het onvoorstelbaar koud is: het vriest er
liefst 263 graden, slechts tien graden ho-
ger dan het absolute nulpunt. De geleer-

den hebben ontdekt, dat bij deze ekstreem
lage temperaturen de metalen hun elek-

trische weerstand vrijwel verliezen. Van-
uit Parkes worden de beelden naar Syd-
ney gestuurd en Sydney zendt de signa-
len opnieuw de ruimte in, naar een t.v.-

satelliet, die op 36 duizend kilometer
hoogte boven de Pacific 'hangt'. Deze
satelliet, de Intelsat III, geeft de beelden
door aan het kontrolecentrum in Hous-
ton, Texas. Via New York worden ver-
volgens niet alleen alle Amerikaaise huis-

kamers bediend, maar wordt, via een
grondstation in het noorden van de Ver-
enigde Staten, een tweede satelliet inge-
schakeld, die boven de Atlantische
Oceaan hangt. Deze zorgt voor het trans-
port naar Europa. Via een grondstation
komen de beelden uiteindelijk in Brussel
terecht, vanwaar ze, via de normale Euro-
visiekanalen, over heel West-Europa, ook
Nederland, worden verspreid.
De t.v.-beelden hebben, als ze eindelijk

in Nederland aankomen, heel wat kilome-
ters achter de rug: zo'n 380 duizend kilo-

meter om van de maan naar de aarde te

komen en liefst vier maal 36 duizend ki-

lometer om tot twee maal toe de satellie-

ten te bereiken. Toch zal men nauwelijks
iets van vertraging bemerken. De elek-

tronische' signalen leggen in één sekonde
liefst 300 duizend kilometer af. Soms zul-

len de beelden het wat houterige karakter
.hebben van de heel oude speelfilms. De
oorzaak daarvan is te vinden bij de vrij

zwakke energievoorziening, waarmee de
kamera's op de maan moeten werken.

P.V. 'PLEINES'
Afgelopen zondag vlogen de duiven van
Roosendaal naar de badplaats: afstand
92 km. Gelost om acht uur in de morgen,
arriveerde de eerste duif om 9,29 uur. De
laatste duif die in de prijzen viel kwam
om 9.42 uur aan. Hier volgen de resul-

taten:

L. Bol: 1, 2, 32, 51; P. Dannenburg: 3, 33,

38, 54, 56, 59, 71; K. Driehuizen: 4, 6, 19,

21, 25, 26, 41, 45, 47, 74; H. Dorsman: 5;

J. de Vos: 7, 15, 17, 28, 68; J. Fransen:

8, 31, 63, 65; W. Driehuizen: 9, 36, 39,

58, 70; H. Lansdorp: 10, 62; R. Driehui-

zen: 11, 22, 35, 42, 44, 55; A. Molenaar:

12, 20; C. Visser: 13; P. Koper: 14, 18,

52, 67; D. Molenaar: 16; M. Koper: 23,

24, 27, 53, 60; J. Harteveld: 29, 34, 61,

66, 69, 76; W. Terol: 30, 40,43; J. Donker:

37, 50; B. Lukassen: 46, 48, 49; J. Zwart:

57; C. Kerkman: 64, 73 en Jb. Koper:

72, 75.
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Mensen en zaken

Terug van vakantie.

De eerste dag na de vakantie was er een

van korzelige verbazing. Dat alles zó

anders was! Het asfalt van de stad glom
als de huid van een natte zeehond. De re-

gen in de morgen had iets onzegbaar mis-

troostigs. Heel de wereld zag er vaal en

bijna wanhopig uit,. Er scheen geen hoop
meer te zijn voor de stad die er druipend

bij lag. De huizen leunden gelaten tegen

elkaar. Zo nu en dan ging er een trilling

over de gevels waar het water van al"

liep in een stereotype fantasieloze stroom.

De man wiens gezicht er onwezenlijk

bruin uit zag in de donkerte van de re-

genmorgen, fietste naar kantoor. Het wa-
ter sopte in zijn sokken en hij knarste

met de tanden.

In vergelijking met het strand en de
duinen in de gouden zonneschijn zag het
kantooi lokaal er zeldzaam chaotisch uit.

Gut, dat je hier moet werken, tien, elf,

wellicht dertien maanden eer er weer een
vakantiefeest aanbreekt!
Het weerzien was ondanks alles harte-

lijk. Zeker, men was blij dat hij er weel-
was. Hij kon er weer aan, een ander
stond zogezegd te trappelen om weg te
komen, gaf een eindeloos vervelende
tekst en uitleg omtrent de aard van de
werkzaamheden die verricht moesten
worden en die geen uitstel gedoogden. Ja,
ja, de man knikte verstrooid en hij be-
antwoordde een vraag van een der kolle-

ga's: 'Nee, nee, geen Costa Brava, geen
Adriatische Zee, gewoon vaderlands bruin
van de hollandse stranden en de regionale
duinen!'

Niet te geloven. Hij kon zo uit Spanje
gevlogen zijn en weer begonnen ze onge-
lovig door elkaar te praten of hij de zaak
soms niet in de maling nam. Nee, zeker
niet en hij stond toe dat iemand met een
natte vinger over zijn wang streek. Goed,
het was écht. Een bijzonder brutaal mens
eiste dat hij z'n overhemd losknoopte en
z'n borst liet zien. Kom nou zeg!

Enfin, de eerste uren aan het bureau
hadden, ondanks de grauwheid van de
morgen, iets nieuws en verkwikkends. De
man merkte tot z'n verrassing dat hij van
dit ogenblik ging leven op de verwach-
ting van de volgende vakantie. Hij zou
z'n plicht doen. Maar elf, twaalf, dertien
maanden lang zou hij een doelbewust
heimwee hebben. Heimwee naar de bloei-
ende meidoorn, de vlier, de wit gekuifde
branding en de warme zon op z'n huid.
En hij was tevreden met de wetenschap

dat iedere medaille een keerzijde heeft.
Na regen komt zonneschijn, na een werk-
jaar komt onafwendbaar de vakantie!

Hij wierp zich op z'n taak, die hem
opeens licht leek. In de stapel paparassen
glom een lichtpunt: de zon over een jaar!
En wat is tenslotte een jaar als je mag

leven en werken met een hart, boordevol
toekomstverwachting ?

Hij begon te glimlachen tegen de berg op
z'n bureau. MOMUS

Hoge
spaarrente
tot zelfs

7 7» voor u

<z&^,
:&->
jgét^t

dB heerC. H. M. Mackmv •

Commerclëlo Voorlichting)'
Centraal Kantoer voor Amsterdam.

Dat is helemaal de NMB.
Meer rente, meer spaarvor-
men (kies uit 6 mogelijk-
heden en bovendien ook
nog 6y2°/o spaarbrieven). En
daarbij een service waar de
NMB ook beslist niet zuinig
mee is. Daarom is voor ieder-
een sparen zo aantrekkelijk
bij de NMB.

ard^

Belangrijke OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOQRT

rekreade

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

de bank waar ook
ü zich thuis voelt

Zandvoort: Passage33.
- .-_j

Rekreade-programma voor de Krocht:

13 JULI, 10.00—11.30 UUK: Zondagochtendprogramma - in vertelling, lied, dans
en spel worden bijbelse verhalen uitgewerkt. Leeftijd 4-8 jaar en 9-14 jaar.
9.30—10.00 UUR: Open avond - gezellig samenzijn zonder bepaald programma.
Leeftijd vanaf 16 jaar.

14 JULI, 10.00—12.00 UUR: Programma voor kinderen van 4-8 jaar.
15.00—17.00 UUR: Programma voor kinderen van 9-14 jaar.
S.30—10.30 UUR: Ontmoetingsavond met o,a. optreden van de volksdansgroep
van de Zandvoortse folklorevereniging 'De Wurf'.

15 JULI, 10.00—12.00 UUR: Programma voor kinderen van 4-8 jaar.
15.00-7-17.00 UUR: Programma voor kinderen van 9-14 jaar.
20.00 UUR: Instuif voor jongeren vanaf 16 jaar. Klaverjassen.

16 JULI, 10.00—12.00 UUR: Programma voor kinderen van 4-8 jaar.
15.00—17.00 UUR: Programma voor kinderen van 9-14 jaar.

17 JULI: 's morgens geen programma.
15 UUR: Pilm voor kinderen van 4-16 jaar.

20 UUR: Pilm 'Holiday in St. Tropez'. Leeftijd vanaf 16 jaar.

18 JULI. 10.00—12.00 UUR: Programma voor kinderen van 4-8 jaar.
15.00—17.00 UUR: Programma voor kinderen van 9-14 jaar.

19 JULI, 8.30—11.00 UUR: Dansavond - toegang vanaf 16 jaar, met muzikale mo-
dewerking van 'PAGE 14'.

Wijzigingen voorbehouden

Jn verband met een 'nieuwe lichting' van Rekreade-w.edeioerkers, die a.s. zaterdag

in de badplaats arriveert, zijn de kinderprogramma's nog niet uitgewerkt. Zie voor

de volledige programma's de affiches bij de Krocht, V.V.V. en de kerken.

Rekreade-programma Noord in het wijkgeh. van de Ned. Herv. Kerk:

14 JULI, 10.00—12.00 UUR: Kijkdoos maken, spel - 4-8 jaar.

14.00—16.00 UUR: We gaan samen een orkest vormen en de muziekinstrumen-
ten zelf maken. 8-12 jaar.

15 JULI, 10.00—12.00 UUR: Naar het strand - schepjes meebrengen. 4-8 jaar.

14.00—16.00 UUR: Zingen, tekenen en plakken. 8-12 jaar.

16 JULI, 10.00—12.00-UUR: We samen samen een poppenkast. 4-8 jaar.

14.00—16.00 UUR: Film - Om 13.30 uur present zijn, want we gaan naar de
Kar el Doormanschool. 4-12 jaar.

17 JULI, 10.00—12.00 UUR: Estaf>ittcspelen. 4-8 jaar.
14.00—16.00 UUR: Duinwandeling en kreatief spel. 8-12 jaar.

18 JULI, 10.00—12.00 UUJR: Duinwandeling en estafettespelcn. 4-8 jaar.

14.00—16.00 UUR: vrij spel. 8-12 jaar.

Wijzigingen voorbehouden

Kruiswoordpuzzel
1



Zr. E. Reitsma
AFWEZIG tot 4 aug.
Waarueming: zr. C. J. Hoekendijk, Woon-
schepenhaven, boot 6, Cruquiusweg,
Heemstede. Tel. (023) 282159.
Spreekuur: Zeestraat 67, van 2-3, uur.
Telefoon 5769.'

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van flatgebouwen en
onroerend goed

ËW

OP ALLE
STODM-GOEDEnEN
C mlta gebracht an gahaald)

KERKSTRAAT-ZANDVOOBT

GEVRAAGD:

net meisje
STATIONSRESTAURATIE. Inlicht, bij

station.

Pedicure Salon

Mej. M. C. van Randeraat
Brederodestraat 44 — Telefoon 4802

afwezig tot 14 juli

AFSPRAKEN VANAF 14 JULI

„HET GROENE KRUIS"
Secr. Vinkenstraat 18

Wij vestigen uw aandacht op het
telefoonnr. van het ' sekretariaat:

3569
b.gg. 2513 of2828?

Dr. P. Flieringa

zaterdag 12 juli

AFWEZIG
Waarn.: dr. Anderson, dr.

Drenth en dr. Zwerver.

AFWEZIG
L. ROOK

arts, hart- en vaatziekten
Waarnemer: M. A. H. W.
Schötteldreier, tel. 023-

285064.

D.W.deBijllNachenius
oogarts

maandag 14 juli

GEEN SPREEKUUR
Net MEISJE gevr. voor
winkel en huish. Fa. J.

Keesman, Jan Steenstr. 1,

telefoon 2425.

Aang.: DAFFODIL DE
LUX '62, i.pr.st., gerev.
motor. Spotkoopje!
Mr. Troelstrastraat 24,

telefoon 4340.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en kl.

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

VAKANTIEHULP gevr.
plm. 18 jr., Stationspi. 5.

Fam. Steffers.

Jonge vrouw, 21 jr.,* zoekt
per 1 aug. KAMER voor
zomer en winter. Br. ond.
nr. 5401 bur. Zandv. Crt.

Bé Boterhoven de Haan
gedipï. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds

Te koop: CENTRIFUGE,
prijs ƒ 35,-; DEUR met
matglas, i.g.st, ƒ 50,-.

Telefoon 4228.

WONINGRUIL:
Aangeb.: vrije WONING
in centr. Gevr.: grotere
WONING in Zandv. of om-
geving. Br. ond. nr. 5404
bur. Zandv. Courant.

Assurantie kantoor

E. J0NGSMA & ZOON
Oranjestraat 2-12, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

Bel 5697
voor al uw reparaties!

E.;v.d.lBERG

Aannemersbedrijf

Burg. Beeckmanstraat 38

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

STAATSLOTERIJ
14 JULI begin verkoop
loten.

gr. gem. of gest. KAMER
per 1 sept. te huur; gas-
verw,, douche, telef. Br.
ond. nr. 5402 bur. Zandv.
Courant.

Grens Bentveld-Aerdenh.

BOVENHUIS van kl. villa

3 kam., badk., k'euk., ged.
Zolder als algesl. FLAT
te koop ƒ 45.000,-. Br. ond.
nr. 5403 bur. Zandv. Crt.

WEBER'S
SCHOONMAAKBEDRIJF
vraagt voor 4 a 5 weken
vrl. HULP voor avond-
uren. Hoog loon. Boerlage-
straat 2, telefoon 4090.

Te koop aangeb.: z.g.a.n.i

Kreidler FLORETT toer-
brommer van ƒ 1240,- voor
ƒ750,-. Tel. 3615. Kostver-
lorenstraat 39.

VERMIST:
bastaard PINCHER, ge-
coup, staart, zwart dek,
lichtbr. tekening, witte
pootjes, grijze snuit, roep-
naam: 'Tim'. Teg. bel. te-

rug bez. Zr. Dina Bron-
dersstraat 1, tel. 3896.

Aang. tegen verg.: LIFT,
Zandv.-Hoogovens. Dag-
dienst. Tel. 3710.

Net MEISJE gevr. v.d.

winkel. Bakkerij M. Keur,
Diaconiehuisstraat 36, tel.

2404.

Te koop aangeb.: met wit
kant bekl. rotan WIEG,
compl. Brederodestr. 86.

Te koop: LINNENKAST,
ƒ15,-; staande VOGEL-
KOOI m. vogels ƒ 20,-.

Mw. Roodt, Haarlemmer-
straat 68, tel. 2063.

Te koop: BMW 600, rijdt

prima, ƒ 300,-. Tel. 4712. '

HEREN gevr. door de
Operettever. Z.O.V. Repeti-
tie donderdags om 8 u. in
Hotel Keur, Zeestraat.

Van Kessel

'S
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

HONDEN
DESKUNDIG plukken,

knippen, scheren.
Ruim, 11 jaar in Zandvoort

gevestigd.
MEVR. R. SCHRAM
Mr. Troelstrastraat 7

Telefoon 4999
('s Avonds na 6 uur)

Autoverhuur 0. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens •

Opeis Kapitan - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

Het adres voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. VRRF
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

5IKKEN5

ï*-V
t o

:

autoiakken

KEUR-VERF
Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau.

Schilders-

bedrijf

U.C. v*
fyöfy

Telefoon 2638

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 320536.

Uw huis

vlieg vrij

met

Vapona Strip!

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7 - Tel. 2327

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300

NSU PREN
Ook voor vrachtwagens.'

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

HÏTTfWFRyFÏCFRTWfï
Cataloguswaarde

t/m

3.500,—
4.500,—
5.000,—
5.500,—
6.000,—
7.000,—
9.000,—

W.A.
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HALTESTRAAT 3

Extra aanbevolen*

Thuis1
in eigen huis?

' Dan ligt er vast tapijt.

Exclusief Miranda-tapijt van Desso!
Let eens op de aparte structuur van dit kleuredite Draion
tapijt: „top-sheared",d.w.z. de poollussen zijn plaatselijk
opengeschoren. Mlranda-tapijt is prachtig en veerkrachtig
èn makkelijk te onderhouden. De prijs valt erg mee. f 139.-
per str. m. op 400 cm breedte, dat is f 34.75 per m\ Ver-
krijgbaar In 8 kleuren. Ook leverbaar jrflj-.j-iti.j-m -r».
op 300 cm breedte.lf 104.25 perstr.m.).Q6SSO
verkrijgbaar hij: . : - <- -

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15 — Telefoon 3346

NU

ZOMERPRIJZEN
KOLEN BESTELLEN?

TER WOLBEEK BELLEN!

BREDERODESTRAAT 14a — TEL. 3648

Autoverhuur en Quick service Zandvoort

SHELL-STATI0N

• De NIEUWSTE auto's met ALL RISKS
verzekering

• Snelle reparatie aan uw wagen

• Uw verzekeringen verzorgen wij

GARAGE:
Dr. Schaepmanstraat 1, hk.
straat - Telefoon 02507-4580.

Brederode-

500 gr. malse rosbief .

.

500 gr. varkensfrikando

500 gr. varkensrollade

500 gr. kalfslappen

4,88

4,98

4,98

4,48

500 gr. osselappen, ld. randje vet 2,98

500 gr. fijne riblappen 3,98

500 gr. bieflappen 4,15

100 gr. malse biefstuk 1,30

PANKLARE
SCHNITZELS
100 gram

98 et

VARKENS-
HAASJES
100 gram

1.24

KALFS-
SCHNITZELS
100 gram

1.60

WEEKENDREKLAME
100 gr. HAM en
100 gr. LUNCHWORST < t\(\

SAMEN XmW
VIER
PAKJES
MARGARINE

79 et

VIJF
KROKETTEN

89 et

HACHÉ-VLEES
500 gram

2.25

MAGER
SATÊ-VLEES
500 gram

3.98

HAMLAPPEN
500 gram

Zomoropruiming
AUPING LEDIKANT NU 49,80
STAPELBED, 2x80x190 NU 89,--

ONDERSCHUIFBED, 2x80x190 ... NU 79—
VOUWBED, 70x190 NU 79,—
100% WOLLEN VAN WIJK DEKEN,
150x220 NU 49,80

100% WOLLEN HATÉMA DEKEN,
150x220 NU 38,80

100% WOLLEN DEKEN, 150x200 NU 27,90

HATÉMA ORLON DEKEN, 220 x 240 NU 59—
ACRYL DEKEN, 150x200 NU 19,80

DRALON PLAID, 130x180 NU 19.80

GESTIKTE DEKEN, 1 persoons NU 21,80

PERLON SPREI, 2 persoons NU 42,80

PERLON SPREI, 1 persoons NU 37,80,

LAKENSET, 1 persoons NU 18,90

2 persoons LAKEN, 180x250 NU 8,95

NYLON KLEEDJE NU 21,80

SLAAPZAK NU 29.80

TAFELKLEED, 135x165 NU 15,80

Beddenspeciaalzaak

Kemper
HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

De verkoop van deze opruiming begint
DONDERDAG 11 JULI.

4.48

DINSDAG
750 gram
OSSELAPPEN ..

klein randje vet
3,98

WOENSDAG
500 gr. heerlijk

VLEESGEHAKT
3 slavinken )

3 hamburgers >

3 frikandellen 1

1,68

98

DONDERDAG
250 gr. bief-tartaar 1,68

250 gr. rauwe lever 0,79

1 kilo doorregen

rundlappen 3,98

HEERLIJK
LAMSVLEES ! !

!

500 gram
ronde bout 3,98
500 gram
magere lappen 2,98
500 gram
lamskarbonade 1,98
1 KILO
lamskarbonade 3,50
500 gr. lams haché 1,15
1 KILO doorregen
lamslappcn 2,25

Neem voor uw hond
eens lamsstukjes

90 cent 500 gram.
Verder voor uw huisdieren:

HART, MAGER KOP-
VLEES, PENS en UIER.

Onze heerlijke vleeswa-

ren per 150 gram véél

voordeliger!

150 gr. pekelvlees 0,89

150 gr. LEVER 0,99

150gr.-gebr. rosbief 1,49

150 gr. gebr. frikando ... 1,49

150 gr. achterham 1,49

150 gr. gebr. gehakt 0,69

150 gr. saks 0,69

150 gr. osseworst 0,94

150 gr. cervelaatw 0,94

150 gr. boerenw 0,94

150 gr. boterh.w 0,74

150 gr. paté 0,94

250 gr. heerlijke
leverworst 1,05

250 gr. rookworst 1,25
enz., enz.

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming*

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

VOOR UW

Anstin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023-24 28 30

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
fevert rechtstreeks van de groothandel:

DUINZAND, METSELZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
FLAGSTONES
PADTEGELS
GRINTTEGEL3

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN.'

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4996

ZELFBEDIENINGS-SLIJTERIJ 9

Met een exclusief assortiment: Keuze uit meer dan 11.00 flessen

(waaronder alle gerenommeerde merken) tegen zeer scherpe prijzen

Jonge jenever
EEN ZACHTE ZUIVERE BORREL

8,50PER LITER

Thomson whisky
100% SCOTCH, GEEN 20,50 DOCH

12,60

Courvoisier
THE BRANDY OF NAPOLEON

15,75GEEN 22,95 DOCH

Rosé wijn
HEERLIJK FRIS, PER LITER 2,20

9,905 FLESSEN VOOR

Norm.crijs Bij ons
PER LITER

Zeer oude jenever 12,30 9,15
Vieux, fluweelzacht 11,80 8,95
Citroenjenever 10,90 8,65
Bessenjenever 10,20 7,30

Brandewijn 11,20 9,45
Voorburg 10,20 6,90
Fladderak 10,20 6,90

Schilletje 10,20 6,90

Citroenbrandewijn 9,75 6,30

Kersenbrandewijn 9,75 6,30

Abrikozenbrandewijn 9,75 6,30

Frambozenbrandewijn ... 9,75 6,30

Norm.prijs Bij ons

Club Imperial 22,25 14,60
White Horse 22,25 15,85
Ballentine 22,25 15,75
Vat 69 1.. 22,25 16,60

Johnny Walker 22,25 16,60
Black and White 22,25 16,40
White Label 22,25 15,60
Club International 15,40 10,60
Vielle Curc 23,25 14,55
Cordial Medoc 23,25 14,55
Grand Marnier 21,95 14,55
Pernod, (liter) 25,25 17,65

Norm.prijs Bij ons

Martell 22,25 16,35
Biscuit Monopole 20,25 15,50
Biscuit*** 22,25 17,35
Berjon Cognac 15,20 12,60
Authentique Cognac 18,95 13,10

Domenic Cognac 17,30 13,20
Remi Martin V.S.O.P. ... 26,25 20,35
Bacardi Rum 21,25 15,35

Rum Negrita (liter) 18,35 14,60

Smirnoff Wodka 15,95 12,40

Relsky Wodka 16,25 12,60

Dubonnet (liter) 10,25 7,95

Norm.prijs Bij ons

Moselblümchen 3,25 1,85

Riesling 3,20 1,80

Liebfraumilch 3,95 2,75

Beaujolais 4,45 2,45

Cótes du Rhóne 4,25 2,35

Chateau neut du Pape 5,25 3,95

Graves Superieure 5,20 2,60

Saint Emilion 1964 6,45 2,95

Mosel Perlant 3,95 2,35

Bourgogne 5,20 3,25

Landwijn, rood en wit 1,95 1,45

Kruik Rosé d'Anjou 4,95 3,75

Dubbele likeuren
GEEN 11,95 DOCH

' Mm35 PER FLES

Gonzales Byass sherry
(VAN DE TIO PEPE) GEEN 7,95 DOCH

4,95

Brandy Napoleon
MET GRATIS GLAS

GEEN 15,35 DOCH 9,75

Sherry Jerez de la Frontera

GEEN 4,95 DOCH 3,50

3 FLESSEN VOOR 9,bü

Sandeman Sherry geen 8,35 doch 5,75

Sandeman Port ...geen 8,85 doch 6,45

Jonge dubbele graanjenever,

stenen kruik 7,50

OPENINGSTIJDEN:

Gordon's Gin geen 18,50 doch 14,10

Noilly Prat Vermouth
geen 8,45 doch 5,95

Cinzano Vermouth Dry,

geen 7,95 doch 5,75

Dry Gin geen 11,30 doch 9,65 Vinkonjak geen 4,25 doch 2,95

Jamaica Rum .... geen 11,30 doch 9,65 Vin du Patron, liter rode landwijn 2,25

Wodka geen 11,95 doch 9,65 Boerenjongens, 3|4 liter 2,95

ZONDAGS van 12 tot 18 uur; MAANDAG van 13 tot 18 uur en 19 tot 22 uur; OVERIGE DAGEN van 11 tot 18 uur en 19 tot 22 uur.

het juiste adres: HALTESTRAAT 42, ZANDVOORT TEL.
3885
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69e jaargang no. 55 - Verschijnt dinsdags en vrijdags

redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et. p.mm.-hoogte

abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;

per post ƒ 11,— j buitenland ƒ 13,—

j

losse exemplaren 20 cent.

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 2135.

Opgericht pit. 1900""\ "'
\ DINSDAG 15 JULI 1969
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ZANDYDORTSE
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 — UITGAVE: DRUKKERIJ OUDT v|h GERTENBACH

in het jaar 2000

ruim half miljoen mensen

tegelijk aan het strand

Als Nederland in het jaar 2000 «™»« Waterweg is een proef genomen
met een Russische vleugelboot en de Spi-

achttien miljoen inwoners telt, zul- do-maatschappij zou eventueel wel iets

zien in vervoer van dagjesmensen naar
Scheveningen en andere delen van de
kust.

In de nota wordt een opsomming gege-
ven van de belangrijkste struktuurveran-
dermgen langs de kust in de nabije toe-

komst. Scheveningen en Zandvoort zullen

de zwaartepunten van dag- en verblijf-

rekreatie blijven. Daarnaast zullen ook
Noordwijk en (als nieuweling) IJmuiden
tot all-round moderne badplaatsen met
moderne centrumvoorzieningen uitgroeien.

Als kleinere boulevardbadplaatsen pre-

santeren zich verder een uitgebreid en
vernieuwd Katwijk en Egmond aan Zee

Ien er daarvan 7,2 miljoen in

Noord- en Zuidholland wonen. Op
een mooie zondag kan het aantal

dagbezoekers aan de Noordzee-

kust dan worden geraamd op

600.000, die zich voegen bij de

200.000 logeergasten. Tweederde

van het totaal van 800.000 zal zich

tegelijkertijd op het strand bevin-

den: 540.000 zonners en pootjeba-

ders. Van dit totaal zal 75 procent £^J*££^"Ï D°°r de ^
per auto komen. Bij een bezettings-

graad van drie personen per auto

bied is ook uitbreiding te verwachten op
bijv. Goeree en Schouwen.

betekent dit 135.000 auto's, die al-

lemaal geparkeerd moeten worden.

Deze cijfers staan in een nota, samenge-
steld door drs. P. Ph. Dordregter van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
in opdracht van de Vereniging Contact
Noordzeekustgemeenten, waarin alle kust-

gemeenten samenwerken^
De problemen, die zich over ongeveer

dertig jaar zullen voordoen, zullen ge-

meenten, rijk en provincies voor zeer gro-

te uitgaven plaatsen. Wanneer die enor-
me stroom, dagjesmensen namelijk bin-

. nen redelijke tijd — in twee uur — moet
worden afgevoerd zijn daarvoor zeventig
rijstroken in één richting

,
nodig. Dal

houdt echter ook weer in, dat de meer
landinwaarts gelegen wegennetten en
kruispunten die stroom ook weer moeten
kunnen verwerken. Een aantal hindernis-

-sen.kan- nu_.al uit de weg ,worden ge-

ruimd door betrekkelijk eenvoudige voor-
zieningen, meent het rapport, zoals het
breder maken van toeristische routes,

het verbeteren van de belijning, enz.

In Noordholland 'zouden enkele strand-

gedeelten beter kunnen worden ontsloten,

,

wanneer Defensie voor de opslag- en
oefenterreinen bij Groote Keeten (Bot-

gat) en Julianadorp en St. Maartenzee
andere plaatsen zou kunnen vinden.

Om in de omgeving van Amsterdam
en de Zaanstreek een ontlasting van het
wegennet te bevorderen en om bovendien
een spreiding van de badgasten-niet-
automobilisten te stimuleren zou kunnen
worden gedacht aan een verbetering van
't openbaar vervoer in de richting Castri-

cum. Een kombinatie van spoor- en bus-

verbinding lijkt tot de mogelijkheden te

behoren.

In Castricum zou dan een nieuw perron
aan de westkant van het station direkt

overstappen op de bus mogelijk kunnen
'maken. Deze bus zou via een aparte rij-

strook op een bestaand slag of via een
nieuwe, eigen rijstrook naar zee kunnen
gaan. Zo zou men van Amsterdam uit

binnen drie kwartier het strand kunnen
bereiken.

. De verkeersafvoer nabij de Velsertun-

nel levert nu al op drukke dagen moei-
lijkheden op. In 1980 zal dit nog erger

zijn. Een reden te meer een tweede tun-

nel bij Velsen te bouwen.

Nieuwe spoorontsluitingen ten behoeve
van de rekreatie kunnen voorlopig niet

worden verwacht. De investeringen zijn

door de sterke gebondenheid aan het sei-

zoen en daarin het voorkomen van slechts

enkele topdagen niet rendabel te maken.
Mogelijk is in een verre toekomst nog
eens een spoorlijn naar Katwijk en
Noordwijk.

Het rapport wijst ook nog op een geheel

nieuwe wijze van openbaar vervoer, die

hier en daar misschien van dienst kan
zijn: vervoer per vleugelboot. Op de

GEWONDEN BIJ

VERKEERSONGEVALLEN
Zondagmiddag vond op de noord-boule-

vard een aanrijding plaats tussen een

auto, bestuurd door een 24-jarige toerist

uit Zwitserland en een 24-jarige motorrij-

der uit Amsterdam. Tengevolge van -de

botsing liep de motorrijder een beenbreuk

en een shock op. Hij werd opgenomen in

een haarlems ziekenhuis.

D
Op dezelfde middag raakte een 81-jarige

inwoner van Bentveld .ernstig aan het

hoofd gewond toen hij op de hoek Zand-

voortselaan—Bentveldseweg, onverwacht
de rijbaan overstak en werd aangereden

door een auto, bestuurd door een 41-jarige

automobilist uit Haarlem. De voetganger

werd per ambulance naar een ziekenhuis

in Haarlem vervoerd.

D

Zaterdag werd een 16-jarige bromfietsers

op het rijwielpad van de Zandvoortselaan

aangereden door een auto, die achteruit

het rijwielpad opreed. De bromfietser

kwam ten val en moest met een hersen-

schudding naar een haarlems ziekenhuis

worden overgebracht.

GERED DOOR ZRB
Door het snelle en doortastende optreden
van vier leden van de Zandvoortse Red-
dingsbrigade zijn zondagmiddag een
duitse toeriste en haar 10-jarig dochtertje

van de verdrinkingsdood gered. Op ruim
veertig meter van de kust waren zij door
opkomend tij verrast en zagen geen kans
meer on eigen kracht naar het strand
terug te keren.

EMM LEGT KONFLIKT

MET KvK TE HAARLEM
*

AAN RECHTER VOOR

Het reeds jarenlang slepende meningsver-
schil tussen de woningbouwvereniging
'Eendracht Maakt Macht' en de Kamer
van Koophandel en Fabrieken in Haar-
lem over de door de woningbouwvereni-
ging betaalde aanslagen wegens inschrij-

ving in het handelsregister, is door EMM
thans aanhangig gemaakt bij de recht-

bank. Het gaat om een bedrag van
ƒ 3.245,60 dat — onder protest en voorbe-
houd van alle rechten — door de woning-
bouwvereniging over 1961 t/m 1964 werd
overgemaakt aan de Kamer van Koop-
handel.

De inschrijving in het handelsregister
voor woningbouwverenigingen is sinds 1

januari 1965 wettelijk geregeld. Voor hen
geldt een speciaal tarief, dat over 1965
voor EMM ƒ 28,20 bedroeg. Voor die da-
tum heeft de Haarlemse Kamer woning-
bouwverenigingen — volgens EMM zon-
der rechtsgrond — aangeslagen • naar de
faktor kapitaal, zodat EMM bijvoorbeeld
met een aanslag van ƒ 1.179,- over 1964
tot de hoogst aangeslagenen van de Ka-
mer van Koophandel in Haarlem , behoor-
de.

De rijksbijdragen in de eksploitatie
van de woningen houden naar het oordeel
van de woningbouwvereniging geen reke-
ning met de aanslagen zoals de Haarlem-
se Kamer die oplegde, zodat de lasten
daarvan op het eigen budget der vereni-
gingen drukken en uit de kontributies
van de leden moeten worden betaald.

Langdurige schriftelijke- en mondelinge
kontakten over deze kwestie tussen het
EMM-bestuur en de Kamer nebben geen
enkel resultaat tot gevolg gehad.
Gemachtigd door de algemene ledenver-

gadering, heeft het bestuur van EMM de
handelwijze van de Kamer van Koophan-

del thans ter beoordeling aan de rechter

voorgelegd.

raadsleden verontwaardigd

over behandeling

kwestie j. j. pas

Eind vorige week heeft het kollege van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
zich opnieuw uitgesproken voor toelating

van de hr. J. J. Pas, als lid van de Zand-
voortse gemeenteraad. Het bewijs, dat de
heer Pas niet in de badplaats woonachtig
is, is volgens genoemd kollege niet gele-

verd.

Zoals bekend besloot de Zandvoortse
gemeenteraad vorig jaar de heer Pas, op-

volger van wijlen het azb-raadslid de hr.

Petrovitch, niet te aksepteren, omdat hij

er niet van overtuigd was dat de heer

Pas zijn domicili had in de gemeente.

Tegen deze beslissing van de raad ging
de heer Pas in beroep bij GS, dat' zich

korte tijd later uitsprak voor zijn toela-

ting tot de gemeenteraad. Tegen dit

besluit van gedeputeerden tekenden de

raadsleden N. J. Janssens (bp) en P.

Flieringa (groep Breure) direkt appèl

aan bij de Kroon. Zij waren n.1. van me-
ning dat de twijfel omtrent woon- en ver-

blijfplaats van de heer Pas door de moti-

vering van GS niet was weggenomen.
Ruim drie maanden geleden vernietigde

de Kroon de beslissing van GS op grond

van een fout in de behandelingsprocedure.

Enkele weken geleden diende de kwes-

tie Pas opnieuw voor Gedeputeerde Sta-

ten. Bij deze behandeling trad mr. O. H.

van Wijk op voor de heer Pas en burge-

meester A. Nawijn als vertegenwoordiger

l/tife tijd in ZaHduo&bt
Geen probleem voor Momus en Stoeleman

Er zijn veel manieren van vrijetijdsbeste-

ding mogelijk. Maar je moet er wel oog

voor hebben. Of liever: je moet er een

beetje kijk op hebben hóe je met je vrije

tijd omspringt! Want we kunnen het er

over eens zijn dat het min of meer een

kunst is. Er gaan stemmen op en het zal

misschien niet eens zo lang meer duren

dat we hier de vierdaagse werkweek

voor onbeperkt strandleven.

krijgen. Een weekeinde dus van vrijdag

tot en met zondag.. Dan wordt de vrije

tijd net zo belangrijk als de periode van
werken voor het dagelijks brood. En mis-

schien worden dan nog eens de rollen om-
gedraaid, zodat men gaat zeggen: Hoe
besteed ik de tijd die er voor werken
overschiedt zinvol?!

Maar voorlopig doen we 't nog met een

weekeinde dat vrijdag 's avonds begint

en dat zondags of maandags 's morgens
eindigt. (Dat ligt helemaal aan de ge-

aardheid van de mens!)

Zo nu eri dan lees je dat vrijetijdsbe-

steding een sociaal probleem is. De men-
sen komen er soms niet meer uit de voe-

ten en ze vervelen zich zelfs. Dat is na-

tuurlijk bijzonder naar, want dan kom je

's maandags gemelijk en landerig op je

werk, waar je je ook verveelt en dan zit

je, voor je 't weet, in een cirkel waar je

niet dan met de grootste moeite uit komt.

Ik mag u wellicht — om te helpen —
een paar tips geven in dit verband. En ik

refereer daarbij aan een paar vrienden

van me, de heren Momus en Stoeleman,

die mij vergunning hebben gegeven hun
namen te noemen en hun kijk op de

rekreatie weer te geven.

Stoeleman is voor een onbeperkt strand-

leven. Zonder meer. Ik heb hem gezegd

dat dit, gezien de ligging van ons land

op het noordelijk halfrond en de grillige

weersomstandigheden aan de noordzee-

kust, eigenlijk maar een paar dagen per

zomer op gaat! Jawel, zei m'n vriend,

maar dan moeten ze op die andere dagen

iets anders verzinnen en dat is bijvoor-

beeld kwallen opruimen, schelpen zoeken

en konditie fokken met een strandwande-

ling van Zandvoort naar IJmuiden of

Noordwijk. Daar ben je dan een hele dag

ongeveer mee bezig, zei hij en daarna zie

je wel weer verder.

Jawel, Momus is daar ook voor. Die

twee hebben elkaar wel gevonden op dat

punt, want — en nu herinner ik even

aan een stukje van Momus van een paar

weken geleden — die schijnt ook helemaal

knots gek op wandelen te zijn. Die voelt

blijkbaar niets voor passieve rekreatie,

zoals kijken naar de dolfijnen in het Dol-

firama of naar de verrichtingen van

sportbeoefenaars. Die. wil alles zelf doen.

Daar heb je meer aan, zegt-ie.

Momus heeft me verteld dat hij sedert

een poosje aan de paardesport doet.

Stoeleman vertrouwde me toe: Die doet

maar, mijnheer Momus (zegt Stoeleman

altijd) breekt nog eens z'n botten op het

visserspad. Maar als je Momus kan gelo-

ven, is daar geen sprake van. Hij is de

beste maatjes met Cindy, Charly en Nan-

cy van de Shiloh-ranch. Tussen twee

haakjes, beste vrienden, dat is een be-

drijf hoor! Ik ben eens gaan kijken toen

ik hoorde dat Momus — zoals dat heet —
uitreed met de klup. Een groots gezicht,

mensen! Een kranteschrijver op een

paard. Ik moet zeggen dat hij een rede-

lijk figuur sloeg, hoewel er volgens mij

nog wel wat aan z'n' 'zit' kan worden

verbeterd! Ik heb het idee geopperd om
het ook eens te gaan dóen, maar tante

Agaat schrok zich een hoedje toen ze 't

hoorde. 'Je bent toch niet gek?' vroeg ze

onthutst. Nou, ze was echt kwaad en ze

wilde niets meer met me te maken heb-

ben, zei ze, als ik m'n plan uitvoerde. De
kinderboerderij van de Shiloh-ranch vond

ze nog wel wat voor me. Ik wilde haar

overtuigen dat 't allemaal best goed zat

en dat mijnheer Momus nou ook niet be-

paald piepjong meer is. 'Ja', zei ze, 'kan

me niks schelen, Momus is al gek, die tip-

pelt ook een hele dag door het duin van

oost naar west en van noord naar zuid.

. Die kan je niet volgen en zeker niet als

voorbeeld nemen!'

Nou goed, ofschoon het niet leuk is een

krantenkollega .voor gek te horen uitma-

ken.

Tante Jans (van Stoeleman, weet u wel)

lachte zich slap bij de gedachte dat ze

mij op een paard zou zien. 'Kom ik kij-

ken!' gierde ze.

Momus was heel trots in de tent komen
vertellen dat hij eens echt gesprongen

had met het paard. Over een boomstam
van twee meter. 'Gut', zei tante Jans,

'dat is een knappe hoogte, dat doen ze

op die konkoursen hippique ook!' Maar
toen bleek dat die boomstam twee meter

lang was en dat die gewoon op de grond

lag.' Dat was wel een gillertje. En mijn-

heer Momus maar zuurzoet lachen en

zeggen dat z'n paard er toch over heen

was gesprongen!

Nog een slotopmerking, beste vrienden.

Aan bermtoerisme zou ik niet doen, als

ik u was. De beruchte wegen van en

naar Zandvoort hebben bijna geen ber-

men en dan wordt het een kwalijke be-

doening.

Verder moet ik veel aan uw eigen fan-

tasie overlaten, vind ik. Wat ik dan ook

bij deze dopl BARTJE

Gek op wandelen.

van de gemeente Zandvoort. Tijdens de

zitting werd duidelijk dat GS wederom
een uitspraak ten gunste van het raads-

lidmaatschap van de heer Pas zouden

doen. Dit is thans door de beslissing van
het kollege bevestigd.

Naar verluidt is een aantal raadsleden,

o.w. de afgevaardigden Janssens en Flie-

ringa, het oneens met de wijze waarop
de aangelegenheid is behandeld. Men zou

vooral verontwaardigd zijn over da hou-

ding van de voorzitter van het provin-

ciaal bestuur, mr. Kranenburg, die zich

op laatdunkende wijze over de beslissing

van de gemeenteraad inzake liet raadslid-

maatschap van de heer Pas zou heb-

ben uitgelaten. Tevens zou naar het oor-

deel van verscheidene raadsleden het

standpunt van de raad onvoldoende be-

licht zijn door de vertegenwoordiger van
de gemeente.

De over de gang van zaken ontevreden

afgevaardigdeu zouden thans overwegen

andermaal bij de Kroon in beroep te gaan.

Het eind van de kwestie rond het raads-

lidmaatschap van de heer Pas lijkt nog
allerminst in zicht.

GOUDEN JACHTOPZIENER
BENOEMD IN

HUISORDE VAN ORANJE
De 71-jarige Engel van Honschooten, die

afgelopen vrijdag zijn gouden jubileum

als jachtopziener in dienst van de familie

Quarles van Ufford herdacht, is op deze

dag benoemd in de huisorde van Oranje

en onderscheiden met de aan deze orde

verbonden ere-medaille in zilver. Van
Honschooten ontving deze onderscheiding

en de bijbehorende, door koningin en

prins ondertekende oorkonde, uit han-

den van de opperjagermeester in dienst

van het koninklijk huis, kolonel Van
Zinnicq Bergman. Deze deelde mede, dat

het nog niet eerder was voorgekomen,

dat iemand een dergelijke onderscheiding

ontving, die niet tot de hofhouding van

de koninklijke familie behoorde.

De benoeming geschiedde tijdens een

intieme lunch in een met een schat aan

bloemen versierde tent. Tijdens de maal-

tijd, waaraan door een groot aantal geno-

digden werd deelgenomen, werden ver-

scheidene tafelspeeches gehouden. Het
woord werd o.m. gevoerd door de beide

jonkheren Piet en Willy Quarles van Uf-

ford, de laatste droeg zijn beste wensen

aan het adres van de gouden jachtopzie-

ner in dichtvorm voor, baron Van Tuyl

van Serooskerken en de heer P. Smidt

van Gelder, oud-president van de gelijk-

namige papierfabrieken. De hr. Van Gel-

der heeft nog met de vader van de tegen-

woordige jachtopziener in de duinen rond

do badplaats aan jachtpartijen deelgeno-

men. De sprekers lieten hun waardering

voor de persoon en het werk van de

jachtopziener vergezeld gaan van de aan
bieding van geschenken.

De receptie, die op de lunch volgde,

werd door vele vrienden, bekenden en fa-

milieleden van de jubilaris bezocht. On-
der hen, die Engel van Honschooten met
zijn jubileum feliciteerde, bevond zich de

bekende natuurvorser, de heer J. P. Strij-

bos. In de morgenuren ontving de jubila-

ris in zijn woning aan de Zandvoortse-

laan een stroom van felicitatie-telegram-

men, w.o. van prins Bernhard en oud-

burgemeester mr. H. M. van Fenema. Bij

de jubileumviering was het gemeentebe-

stuur van Zandvoort vertegenwoordigd

door Ioko-burgemeester A. Kerkman. In

deze kwaliteit vervangt hij burgemeester

A. Nawijn, die momentcel met vakantie

is.

DUINBRAND
NABIJ

KEESOMSTRAAT
Hedenmorgen omstreeks half tien werd

de brandweer gealarmeerd voor een

brand in Zandvoort nieuw-noord. De vuur-

bestrijders hadden ongeveer een uur no-

dig om de hoogoplaaiende vlammen te be-

dwingen. Nadat men de brand meester

was geworden, bleek circa 250 vierkante

meter duinbegroeiing door het vuur te

zijn verwoest.



zaterdag was circuit

het domein
van de wielrenners

I ü

renners definitief de leiding: de 21-jarige

Adrl Wouters -uit Zundert en Henk Stan- „,

der uit Oude Tongei'Tot vlak bij de eind- ™
streep gaven belde . renners elkaar geen

duimbreed toe "en moest de jury er aan
te pas komen om i|it te maken wie van
de

u| |twee als,.perste] de finish passeerde.

Het' bleek Adri.' Wouters, die jn de aller-

laatste meter een voorsprong van enkele

centimeters - had genomen op zijn mede-

dinger. De tijd vari'Wouters was 3.52.51.

leger van seizoerikampeërders

groeit féjiil * _.p È^. *$ .- :

op nederlandse Kampeerplaatsen

{ ^ /

Afgelopen zaterdag was het circuit

van de badplaats onbetwist domein
van de wielrenners. Om 10 uur in

de morgen werd het eerste start-

schot gegeven voor een wielerwed-

strijd voor adspiranten, met als in-

zet het nationale kampioenschap
1969.

Ruim 140 jeugdige pedaalrldders namen
aan de rit, die pas in de laatste meters
werd beslist, deel. De 15-jarige Fons Veld-

huizen uit Culemborg, door insiders een
veelbelovende knaap genoemd, greep de
titel en werd de trotse bezitter van ,het

kampioens-tnco in de nationale' kleuren.

Over de zes ronden (25.158 km) deed
Fons 36 min. 40.3 sekonden. De tweede
t/m de achtste plaats werden achtereen-

volgens bezet door de renners:

Cor de Looze, Haarlem; Vic Smeets,
Beek; H. Kamerhuis, Vriezenveen; A.
Dekkers, Udenhout; H. Aalbers, Haaks-
bergen; P. Wintraecken, Elsloo en R.

Smulders, Maastricht.

Een uur 'later gingen driehonderd

nieuwelingen van start voor een race

over twintig ronden (83.680 km) om uit

te maken wie zich kampioen van Neder-

land in deze kategorie mocht noemen.

Na een spannende strijd won Henk
Poppe uit Nijverdal, met slechts enkele

meters verschil op zijn naaste konkur-

rent, A. Jansen uit Westzaan, de eind-

sprint. Poppe deed over de bijna 84 km.
lange rit J..55.31. Voor de op deze dag 17

jaar geworden winnaar vormde het kam-
pioenschap bij de nieuwelingen tevens

Hij en de volgende negentien renners mo-
•' I .• I gen over' vijf dagen meedoen aan de na-

zijn mooiste^ veijaarsgeschenk. De tweede tionale kampioenschappen ' voor ' amateurs
't/M- dé tieifde piaa'ts. waren' voorr^J <

r bptde wegTin Boek (Li'mfcurg). --' <,
Al Jansen, Westzaan; G. Hoven, beurse; H. : Stander, Oude * Tonge; H. Moonen,
J.j Akkermans, Nieuw-Vossemeer; J. Voerendaal; F. van", der' Vleuten, Mierlo-

Snronkrtians, Elsloo; A. Schipper/Baarn; Hout; H. A. Kuipers, Denekamp; B. van
G. Stadt, Koog aan de Zaan; J. Haan, Dortri, Zwijndrecht;t K. van der Knaap,
Hoogezand; G. Möhlmann, Apeldoorn; J. De Kwakel; R. Bakker, Haarlem; S. _
Luijsterburg, Nieuw-Vossemeer. Berkhout, Schipluiden; F. van Lachterop,. veer 185.000, ZO deelt de Nejtler
'Tenslotte namen in de - .

. . — .- ... _ * „ >* .

ru;m tweehonderd amateurs deel aan de dingen; De Groen, -'jst. Pancras; J. Peet'

Het door de' overheid door middel per Perso°n per nacht/dag/etmaal be-

van het vergunningenstelsel toegc-
dr

J?
V f 1

;
35

;

Het &'én"ddeWe seizoenta-

^ i ^ i i >
' 1£* voor' tenten en caravans is f 279,-.

stane aantal standplaatsen voor Voor grote sta-caravans moest gemiddeld
tenten en karavans op Nederlandse ƒ 316,- worden betaald.

kampeerterreinen bedraagt % dijige- Een duidelijk verband kan worden ge

middaguren Amsterdam; H. H.
(

van der Lugt, Vlaar- . Iandse Rampeerraad in het rapf>Ö*t
leel aan de dingen; De Groen, "Bt. Pancras; J. Peet- «/•__._„. „ soos m tV . -2

' - — ° """ "-"-•" "

laatste voorronde voor het kampioenschap oom, Vijfhuizen;, CVlden Boer, Heemvliet
lvamPeren ^üö ^mee. Uaartegen- ven. Dan werd verder nog vastgesteld,

legd tussen de omvang van het kampeer-
terrein en het kampeertarief, namelijk
hoe groter het terrein hoe hoger de tarie-

van Nederland voor amateurs, welke het w. van Breukel, Rozenburg; W- Nees- over Staan de schattingen -van* de dat op de Veluwe, de Utrechtse heuvel-

komende weekeind in Beek wordt gehou- kens, Borne; P. Kettenis, ,De*n Haag; A. kampeerondernemers, die menen, rug en in net Gooi de tarieven het hoogst

den'. De renneis hebben hun uiterste best Koster, Rotterdam;] C. Moritz, Amster-
fiat er wel circa 250 000 Stand-

Z'''n '
In 'Noord' ' el* Oost-Nederland zijn

'
_, , ,,„, ' is. deze het laagst.

plaatsen _ter Jbeschikkmg_ staan, tDe Ten aanzien van de SBni^e voorzie.

gedaan' — sommigen gaven 'alles' — om
zich" bij de laatste twintig uitverkorenen

te"scharenr"Voor de meesten bleek de rit

over' 40 ronden (167.720 km) ''evenwel een

tot^ware opgave. Na ruim' 90 km fietsen

stonden meer dan honderd renners naast

inplaals op de baan: slechts dertig deel-

nemers wisten de strijd tot aan het einde

volute houden.

Nadat diverse pogingen om zich van
het peleton los te maken op niets waren

dam; J. van der 'Kamp, Arnhem.

~" door de NKR Vastgestelde groei; -bij ningen werd gekonstateerd, dat er gemld-,

\Jtèt aantal' standplaatsen bedroeg in deld voor 24 kampeerders? één «toilet was,*

./''eenjaar ten hoogste 'vier procent.
vnnr 10 **" «"-" ,-— - - —voor 19 één wasplaats en voor 115 één
douche.

.uitgelopen namen
".Cf,

in de slotfase twee
grijpen van de br:

voorkomen dat het

Toerisme neemt duik
onder de

>
•

waterspiegel

De Nederlandse Kampeerraad is van
menihg^'dat gezien de resultaten van dit'

onderzoek, mé^r dan tot op heden nog
het geval is, eksploitanten van kampeer-

KAMPEERDER LIEP

BRANDWONDEN OP
Zondagmorgen heeft een 22-jarige kam-
peerder uit West-Duitsland, tijdens het
bijvullen van een nog warme spiritus-

brander, vrij ernstige brandwonden aan
gezicht en borst opgelopen. De onfortuin-

lijke kampeerder, die verbleef op het
trekkerskamp 'De Branding', werd met
een ambulancewagen naar het Marine
hospitaal in Overveen overgebracht.

GESLAAGD
Mevrouw E. Bisenberger-Bos uit Zand-
voort is geslaagd voor het diploma
schoonheidskonsulente.

D

In de editie van ].1. vrijdag is in het be-

richt over de met sukses afgesloten stu-

die van onze plaatsgenoot C. C. van den
Oever aan de Amsterdamse universiteit

een storende fout geslopen. Juist is dat
de heer Van den Oever aan genoemde
universiteit geslaagd is voor het dokto-

raal eksamen scheikunde.

Het, Japanse eilandenrijk is geze-

gend met een grote verscheiden-

heid, aan natuurschoon, dat varieert

overvérhïtÉe- %$$
'Koffiemolen! oorzaak
VAN BEGIN VAN BRAND [ Opmerkelijk 'blijkt de groei te zijn by de Nk nog'' te hebben vermeld, dat de mid-
Tengevolge van een oververhit "geraakte

'

e kategorie vaste standplaatsen, die" wdrden delgrote kampeerterreinen -(51 tot 250

avffetn beS^ftranTifeeTvilf*
"«*»«* voor

gen Perio* ™" ^minste standplaatsen)-' het hoogste aantal vaste

aan de zutd-boulevard. Door het" snelle inr
-'-,drie

.
achtereenvolgende .maanden. -.fa één standplaatsen per ha te zien geven, komt

a'ndwe'er kon. worden ^jaar werd een" stijging gesignalee^l^n het rapport tot enkele
. aanbevelingen,

ivuur' zich uitbreidde. 'vijf ;• procent. Over .geheel Nederia>dj*be- De Nederlandse Kamn^rUad i=

droog hétjaantal valste' standplaatflrK in

1968 al' 43,3% en .voor de
1

"- niiddelgrwi en
grote terreinen was 'dit zelfs al <&"%.

Het seizoenkamperen manifesteert" zich terreinen de vaste standplaatsen op" af-
"het meest, rond de grote agglomeraties zonderlijke terreingedeelten 'moeten kon-
in het westen van ,het land en in de me- centreren. Daarbij is dan mede overwo-
rengebieden. De gröej van hèt aantal gen dat deze seizoenkampeerders op een
vaste- standplaatsen is voor een belangrijk terrein vaak een aparte kampeergemeen-
deel -ten koste gegaan van het toeristisch schap vormen met een eigen rekreatie-
kamperen, waaronder wordt verstaaifiaafö» 'patrepï,- In -jzp'n specifieke kampeerge-
deze groep van" kampeerders ten'rli^lfej meenschap' gelden namelijk dikwijls aller-
enkele weken op één plaats blijfttjfpiif.' ' lei ongeschreven gedragsregels en ge-
Het aantal kampeerders öp dej^rrei; woonten, die de . andere „ kampeerders niet

nen in het Hollandse en Zeeuwse" ^#|ge- kennen. En dat kan dan weer
v
' leiden tot

bied is in de top van de vakantiepödc^e, konflikten.

— 14 dagen en samenvallend ^rftejij 5de' Tenslotte laat het rapport' nog een
bouwvakvakantie — ongeveer twaétnaaL waarschuwing horen; is er in kwantita-

.

z0 groot als in de voor- en naperip«¥%a tieve zin voor de toeristische kampeerder
Sportduikers bewegen dat men de beko- deze piek werden in bovengenoemd gé-1 nog wel plaats, zeker op de' zeer grotelnf van ppn nnritfraratprlltnrlsrhan nas . . , _ 'ft ' > .

° r ' r ~ - 1- 1 £,»«"-

zin zal dit niet

seizoenkampeer.

-I.

zontale plastik wegwijzers worden, ge-
plaatst met korte beschrijvingen van to-

pografie, geologische bijzonderheden en
het dieren- en plant^nleven in het betrok-
ken gebied. ,}>.

van . landschappen van de koude

zone tot subtropische. Op dezelfde &^i^JEE£T£^ 2* ^«Tg^ni^ w'^^^^^TZ^^
manier bieden ook de zeeën, die Ja- m het water bevindt. 1

ha geteld. De overige delen van heUland altijd het geval ^zijn. De sei

,

pan omringen, een wisselend on- Dit probleem is inlangs opgelost door geven een vrijwel gelijk aantal kampeer^ ders staan vaak"op de meest aantrekke--

derwaterlandschan Men zegt dat de 'uitkijktoren onder water', ontworpen ders per ha, namelijk 68. Alleen '.voor,'de* -lijke plaatsen van het terrein.- Aanbevolen... 1 ' 1. , door een van de grootste Japanse scheeps- merengebieden ligt dit iets hogW: Mi. ^wordt in dit opzicht de belanden
weinig landen op dit gebied Zoveel bouwers. Hitachi Zosen. 0ver de tarieven vermeldt het^h -.'toeristische kamoeerders ,Mdl
variatie bieden als Japan. Langs de De eerste bestelling voor een dergelijke

van ' de
het ra^èort , toeristische kampeerders goed in het oog-

het volgende: het gemiddelde alI-in-ï&iW te houden., " '

het eiland Honsjoe in elkaar

vloeien. Als gevolg hiervan kennen

•tS'--..,

t ' - cj.*ii <-r -J 1 j. j_ toren heeft Hitachi Zosen ontvangen van
Japapse Stille „.Zuidzeekust stromen Cieea.iiotel in Sjirahama, in de prlfektuur

zowel de warme golfstroom én een Wakajama,
'

een zeer bekend vakantie-

1 j j. « oord met héte bronnen aan de kust van
koude stroom, die ten noorden van de stnie Zuidzee.

De 16,2 meter hoge stalen toren wordt
op 6 meter diepte en 90 meter uit de

. . ... . kust op de rotsachtige zeebodem gebouwd.
de kustwateren een rijk en zeer Wis- De bezoekers worden aan- en afgevoerd

selend zeeleven. In de wateren van met een ««norau-treiii over zee. Zij ko-
. X, lr men aan in een waarnemingszaal op zee-
detwarme golrstroom komen koraal niveau, waarin voor 35 mensen ruimte is.

en prachtig geldeurde tropische Vandaar daalt een wenteltrap af naar
•„„„_ • „ j.„ „„x i„ de observatiezaal onder water, die glazen

vissen in grote getale voor, waar- vensters heeft. Deze zaal, waarin plaats

door het onderwaterlandschap het is voor 25 mensen wordt uitgerust met '

, „

rüAri j 1,1 . •
1

luchtverversing en een installatie voor 't
, .

aspgKt van een bloementuin in vol- afvoeren van het kondensvocht. m het Inhalen is niet zo'n ' gemoé3éllikV • Knipper «iet- met uw grote .licht als

De.Seebodem onder de koude ^olfstroom bodem te verkennen,

is jdaarentegen bedekt met verschillende

inhalen: £ ƒ

niet zo'n gemoedelijke zaak

SS^STta^ÏÏ^raS^T^ »>k. Vandaar dat hét" nogal ^lëns 'ZJTT^ ^ toa^->.^--
is verboden. Valeer dan menüdenkt

maakt. Gas wegnemen,.*" bijrem-

De eerste toren, die deze zomer zal wor- ovpr hpt ,I(rillwmil RrtV io ,. , +n
men

«=«' f
onodig" zoeken naar b.en' uitwijk-

soorten zeewier. In deze zeewierwouden- den geopend, kost meer dan 800.00Ó" -gtü-J^r , .
el alSe"»eeni öomen, die netJ > 'mogelijkheid is verstandiger,

zwemmen vissen, die volkomen verschil- déh, afgezien van de kosten van dejinono-*
len van de tropische soorten. Waar de .rail. Volgens Hitachi Zosen worden "*reedé
beujö'-stromen • samen -vloeien ziet men onderhandelingen gevoerd over de bouw

ntphalen verbieden zijn teker^^^- -;

! moeg
?
ook al \yorden ze, yooraT bji' -

i&aJm' Ul„„^„: ' ..._t.
'•• •" T- maar

'*.<*
{f . M

ip niet vlak achter uw voorligger,

diefttg, ieewjerwouden' en""êindelóze" agar- van"anderë uttkijktörëns onder water" lijdelijke plaatsing, vaak ffeneeeer^"'""
1^ ga ^^ mar UnkS

" Ui m ^
ögt

!

dan
agar* prairies. ' . Intussen heeft het Centraal Instituut •\rr , „.,1, -, • : ,, ,. -.; ,.,

~-,eerder
,
zicht .op^ het naast endoor de- in

<\?c rj fote_ halen
%
auto gelegen weggedeelte. ^0-^ vendien kan' dé"bestuurder vari'een'in-.tè

'iTA vAjflrT
Het ministerie van, Gezondheid'.en iMaat- voor Technisch Onderzoek van deiTaisei- w

i,
Taalv -

scüsïppelijk ' Welzijn''in Japanj1 waaronder bouwonderneming — een der grootste \,]'

natuurbescherming en -parken .ressorte- Japanse bouwfirma's — 'apparatuur voor ,
>»

.,.., , , , , . h^iQ„ **„* r.-^^^. , ,- , •

«ih^heeft sinds 1966 eeni onderzoek ter ontwikkelingsonderzoek onder water' ge-
.t^foeilnker wordt het 'al met*dè Iijoaii 4$'™*** .ondoorzichtige'^ voqrhggeij. u daar-

plaat^er ingesteld' terieinde rde-jbeste gron- konstrueerd. .*- H
" '/& weg.-; Een doorlopende wjtté;1 asüjn oj? „

doo
v

r
-
>

tlJdiS • z^,n naderenen zijn linker-

den" voor de vestiging van 'onqerWaterpar- "-* * '-- -*— * "'* Hm-^-i., !.-•. — -'^-!-<-
' .."

,...)>.- '"1,„:4.-„„'™: 1
,

'
'

l Ji

ken te vinden.
ïer'Waterpar- Het apparaat bestaat uit een ,

.Cïlindri- 1 het wegdek"'rnag nooit worden overschre- buitenspiegel.

.Heronderzoek is -'gebaseerd' op de 'vol- aan 15 personen en tot een diepte'ïvah ZO
geride 'maatstaven: ,!}•,! ' , mptpr kan nfdalen, en een drilvende ' box.

'

— t>e aangrenzende land- en zeegebieden

P.i

meter kan afdalen, en een drijvende 'box.' n
,

aast elkaar mogen; , niet word<yft f wêtt- • KlJk behalve in binnen- buitenspiegel.

:" Aangezien het apparaat geem; motb'r . ^reden d°°r -het Verkeer aan (g^aSt °ok opzij. Tussen beide spiegel^ in b,iijft

CATTY-TIP
van de bekende dierenjournalist

Jan van Bheenen '

PILLEN SLIKKEN

Om een kat medicijnen te geven,
moet u beschikken over enige er-

varing en een flinke dosis zelf-

vertrouwen. Een pil of capsule
geeft u In door de mond van de
kat te openen, de kop van het

dier achterover te buigen en pil

of capsule zo ver mogelijk naar
achteren op de tong te plaatsen.

Slikt de kat deze niet onmiddel-
lijk In, dan met achterkant pot-

lood of vulpen pil of capsule een
duwtje na te geven. Vervolgens
sluit men de mond van het dier

en houdt deze stevig dicht,

waarna men de kat zachtjes over,,

de keel 6trljkt. Hierdoor worden' 1

onwillekeurig shkbeweglngen ge-'

stimuleerd en belandt pil of cap-
sule zo diep In de slokdarm, dat

het dipV hem niet meer terug kan
geven. Katten zijn nameljjk op dit

punt bijzonder uitgeslapen "en

trachten de" medicijn voorin ' de
keel te houden om hem uit te

spuwen zodra zij worden losge-

laten.

De diepte moet minder dan '.20 , meter
L
zijn, . omdat men tot deze die;

'meeste onderwaterleven aantreft

!0 meter lende instrumenten, zoals een zeewatea*-, ^verbod ook geldt voor alle kruispuHörV-'
senemer, enz.) t

epté het thermometer, een instrument voor het. -Lr.WeVZi<*tdi^ke^«ö•chte^^i^r1^lKfftó9aa^door ,

beter .#chtba
,..rT Jft;' meten van de zeestromingen en de goM^^^^^^J^^Xt^^'^^-^^W^'M ' 'V-J

-^Jèétijstroming en golfslag -mogen -;niet hoogte, een instrument om de
_
zeebodem .^f^b'^,^l<

f

,iTO^R^^^ lJ^ (^ „a* het inhalen' pas- naar' rechts/als'.:'te sterk zijn;
(

'
, '

r
: te onderzoeken met ultrasonische golven;, -liggers aan de anderp*^aln'fJ'vEfiH3feH|êS* '<T

.—Jn „de nabijheid moet geschikt 'land onderwatertelefoons om met de duikers Vel( "niet kunt waarnemenXlöoJfe Met'''"
voorkant van de ingehaalde auto in

- "aanwezig l zijn om bijbehorende' facili- te spreken en sterke zoeklichten. M / ' ' v'I'", J . -.
-«"<•' ««^ falkSMrio iiinno™»{«o«.i 'v.w .,,•„.,. ^„„ ™imi.

teiteri, zoals een pier, rustplaatsen, een Voorts werkt het Centraal Instituut s
*
op enKele uu

iaquarium, een bezoekerscentrum en vonr Technisch Onderzoek aan een Dlan halen verboden! Die'
.if

•f - -j, ' * amËZ'fö binnenspiegel 'kOnf zien;, d*
iitzondermgen na|#3gp; ;'i' .

ö
' <- - ',.,

,

,. -— bezoekerscentrum en voor Technisch Onderzoek aan een plan halen verboden! Die' uitzonderingei|§}f»$)L^} ' t\' ' n '
,' i

flpaYkeergelegenheid te vestigen. , Boven- voor de ontwikkeling van een lopende met betrekking tot het inhalen op
Vdien moeten verschillende vormen 'van band, waarover mensen onder water kun- punten de volgende

• ^r^s^T^^ Z<*1S ZWem" nen W°rden VerV°erd
- ^alen op een kruising is toe

Al* tesuïtaat van dit onderzoek zijn acht .,™f^r^n^kZfru^d ^mef^een als het verkeer er door een a&«nt
plaatsen-aangewezen, die geschikt worden ^tendiaZtefva^ meter vT Unncl ^hten wordt gerege.d; als'^vóof
geacht voor het vestigen van onderwater- koml Qp de zeebodem

'

te rusten en wordt rende voertuigen wilt inhalen;,,als$
'Hiervan zal het ministerie van gezond- ^T^rZ^^^lt°Z n̂

,

J^"'
keer °P de Weg waarop wordt il^W^

heid en Maatschappelijk Welzijn deze zo-
sen op de lopende band naar buiten kun- voorran? genlet ^

C* -

mer twee of drie
,
plaatsen inrichten als de

nen K«Ken -

Tnh]llm . " . .„„ '
**"-.

t
«

eerste Japanse onderwaterparken. .Zij
,
zul- De bouw van de tunnel is nog niet mo-

,.JJ _
en Is ^erboden op een met,

dan snijdt

&%;• Haal (brom-)fietsen nooit rakelings

•4 "in. Geef morJariietsërs en scooters > vol-

Kb-.C doende ruimte door van rijstrook te wis-

m. i . selen. , .,

'

-

Sftf>
,

•

"

,
•

'

z:

worden
zeegebied jjeeijmaal

. waterpark is aangewezen, zal daar een,

totaal visverbod L'gelden, terwijl ook geen
'activiteiten mogen plaatsvinden, die de
vorm- van de zeehqdem kunnen veraande-

ren. Op deze wijzé'.izal .hét 'natuurschoon
onder water worden' 'behoudend

Eén van de faciliteiten om((het natuur-
schoon onder water te kunnen gadeslaan,
zal bestaan pit éen boot met glazen bo-

dem, waarmee 30 passagiers kunnen wor-
den vervoerd.

Door de bodem kunnen de passagiers
onderwaterlandschap en. dierenleven be-

Swonderen. Op de zeebodem zullen hori-

^aN^l^i^w*^a^^^NM*
*ir

FAMILIEDRUKWERK
Drukkerij OudË'v/h Gertenbach .'

Achterweg 1 Telef. 2135

^^^^^^^

ïMuchtheuvel' tussen i;

en stoep.
fy

Vpor het overig^ geldt»dat de.auj

'stuurder zijn ©vfcrievingile jÉs^n'J|.aa,ffl

lijk vergroot doór*4lleenpSfflJeéh"iiS

manoeuvre te beginnen, aisj^gi óok kg _

weet dat hij hem 'pngesto*6Ö.!èff'feoa9lei"'

hinder voor» anderen kan ^bttóofënj'j"*
''

'

Tips voor het inhaleti\ %-->'»>

• Kijk voor u gaat.' inhalèta "
eéni3j|aa,

if

keer naar dezelfde 'Achterliggen M een

kunt u zijn fenaheid/goed sbhattt u,C

w m

VÖETGANGERSACTIE
\VJ>

Eïnks-rechts-
iisiks gekeken
oversteken!

r»r



VAN DONDERDAG 17 JULI t./m. 7 AUGUSTUS

ANKS DE
TENVERHOGING,
MRONDES EN
W. NU

TRA LAGE
JZEN

' »

«

%
KORTING BIJ AANKOPEN

Ö TOT 250 GULDEN

DE 250 GULDEN

RT3NG VAN

alle afgeprijsde artikelen

contant aan de kassa betaalt

neeneemt.

GORDIJNVELOURS. Prachtige. kwaliteit. Zéér mooie kleuren.
De kleine foutjes moet u zoeken.
Normaal per meter 22.00 nu per meter 13.90
Prachtige kwaliteit OVERGORDIJNSTOFFEN, Uni
kleuren 120 cm br., p meter 4.48 - 5.48 - 3.88 • 2.68 2.48
SATIJN DRUKSTOF. Fantastische kleuren, beslist

niet doorzichtig 120 cm breed per meter 6.88

TERLENKA VITRAGE VAL extra goedkoop I

40 cm lang, p mtr 1.28 ! 55 cm lang. p mtr 1.68
TERLENKA MARQUISETTE m ingeweven rand, in wit en ecru
165 cm hoog, p m 3.88 210 cm hoog, p. m 5.48
MOLTON DEKENS (anti-slip), koel in de romer
warm in de winter; 1-persoons 4.88 2-pers 5.28

PARTIJ MOLTON DEKENS
90x130 130*180 150x200
2-58 * 48 6.48

HOE BESTAAT HET!
PRACHT KWALITEIT

TRICOT KINDER-
PYJAMA'S

wn zéér bekend merk Vele mo-
Van

"ellen dessins en kleuren.

maat116
-at 128 -at 140

5.
98 6.98 7.98

WIJ HANDHAVEN ONZE KWALITEITEN
ONDANKS DE EXTRA LAGE PRIJZEN

Baddoeken



Kamerbreed-
tapijt

meubelstottering

't Interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3316, na 18 uur 2565

Aa*i <ztl . .

.

Hieronder treft u een interessante aan-

valspartij aan. Wit brengt 'gevoelsmatig'

een pionoffer en weet ondanks taaie te-

genstand door de verdediging te berken.

Zeitlln—Bylcov
Kampioenschap, Leningrad 1969

1. e2-e4, c7-c5, 2. Pgl-f3, d7-d6, 3. d2-d4,

c5xd4, 4. Pf3xd4, Pg8-f6, 5. Pbl-c3, e7-

e6, 6. Lfl-e2, Pb8-c6, 7. Lcl-e3, Lc8-d7, 8.

f2-f4, Lf8-e7, 9. Pd4-b5! (Normaal was 7.

...Le7, 8. 0-0, 0-0, 9. f4, Ld7, 10. Del,

Pd4:, 11. Ld4:, Lc6 met ongeveer gelijke

kansen. Doordat Zwart thans 7. ...Ld7

gespeeld heeft, kan Wit van dit geijkte

schema afwijken en een agressievere op-

stelling kiezen) 9. ...Dd8-b8, 10. g2-g4!,

a7-a6, 11. Pb5-d4, 0-0 (De koning in het

midden laten is ook zelden gezond) 12.

g4-g5, Pf6-e8, 13. f4-f5!, Pc6xd4, 14.

Ddlxd4!, e6xf5 (Min of meer gedwon-

gen. Op b.v. 14. ...b5 had Wit zonder

twijfel met 15. f6, gf6:, 16. gfff:, Lf6:, 17.

Dd2 een kansrijk pionoffer gebracht) 15.

Le2-d3, Ld7-c6, 16. Thl-gl!, f5xe4, 17.

Pc3xe4, Db8-d8, 18. 0-0-0, d6-d5, 19.

Pe4-g3, g7-g6 (Een principiële vraag:

mocht Zwart ook de tweede pion slaan?

Waarschijnlijk niet! Zie b.v. 19. ...Lg5:,

20. PfS, Lf6 (of 20. ...Le3:+, 21. De3:,

g6, 22. Pe7+, Kg7, 23. Dd4+ , f6, 24.

Pg6:! etc, of 20. ...Le3:+, 21. De3:, f6,

22. Pe7+, Kh8, 23. Pg6+! etc.) 21. Dg4,

dreigend zowel Lc5 als Lh6) Zie diagram

" !»!*[
, ...M'^ï&ëi,

1m*wË mk* mm*
iW*9 BM

~W&""ï"W& pf'

i , t'
tm&. mm.W.. w,,..„.. mm,,.

W
^ iPi.

i '//W/A a iZZZZZ 2ZWi&

WÈ w% $^7//km
3. b c d ë f g

"

20. Pg3-h5ü, Dd8-c7 (Slaan ging niet:

20. ...gh5:, 21. De5, Dd6, 22. Df5, Dg6,
23, Dh3, De6, 24. Lh7:+!, Kh7:, 25.

Dh5:+, Kg8, 26. gff etc.) 21. Le3-d2, f7-

f6 (In het vooruitzicht van Lc3 wel ge-

dwongen) 22. g5xf6, Le7xf6 (Na 22.

...Pf6: blaast Wit de zaak op met 23.

Lg6: etc.) Ph5xf6, Tf8xf6 (Op 23
Pf6: volgde weer 24. Lg6: etc.) 24. Tdl-

el, Dc7-d6, 25. Kcl-bl (Op direkt Lc3
kwam Df4+) 25. ...Pe8-g7, 26. Ld2-c3,

Ta8-f8, 27. Tgl-fl!, Tf6-f7, 28. h2-h4! (De
witte stukken staan ideaal opgesteld,

maar een beslissing is nog niet voorhan-

den. Nu gaat Wit de zwarte rochadeslel-

ling openbreken) 28. ...Dd6-c7, 29. h4-h5,

Tf7-f4 (Of 29. ...Tfl:, 30. Lfl:, gh5:, 31.

Lh3 etc, dan wel 30. ...Tf4, 31. Dgl etc.)

30. h5xg6, h7xg6 (De dame was van-

zelfsprekend onkwetsbaar) 31. Tfl x f4,

Tf8xf4, 32. Dd4-gl (Het spel is uit: te-

gen de kracht van de witte lopers is geen
kruid gewassen) 32. ...Dc7-d7, 33. Dglx
g6, d5-d4, 34. Lc3-d2, Tf4-h4, 35. Ld3-c4+,
Lc6-d5, 36. Lc4xd5+ en Zwart gaf op.

Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

3043, 3044, 3045 Politie

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeente-secretarie

3569 Sekretariaat 'Groene Kruis'
Vinkenstraat 18.

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023) 242212 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service

en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27.

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. R^ks
straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr., Edin-

burghstraat 5, Haarlem.

!382 Zuster E. Reitsma

1519 Diamond Shop, fa. Barber «6 Zn,
Badhuisplein 10

1648 KOLEN BESTELLEN f

TER WOLBEEK BELLEN!
(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht.

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac v. Heemskerckstraat 53.

2135 Drukkerij Oudl v/h Gertenbach,
Zandvoortse Courant, Achterweg 1.

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

~*

MANICURE - MASSAGE
Alleen volgens afspraak

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort telefoon (02507) 3377

DE VRACHTWAGEN IN HET VERKEER

4" GEEF ZE DE RUIMTE4

DE VRACHTWAGEN! IN HET VERKEER

Rijd niet te ^^^£p*
dicht achter een S-A;Vj^gï'>
vrachtwagen als £|Sjgp- //
u gaat inhalen. *£r"*l.y ' L
De vrachtwagen- '"-WW ^
chauffeur kan u *-* *<
dan met zien. »

*

De kans dat hij ?£.
ook gaat inhalen

is groot. <?<>

%

K, DOE HET ZO
Begin uw inhaal-
manoeuvre op
flinke afstand.
De vrachtwagen-
chauffeur voor u
kan dan in zijn
spiegel zien datu
er aan komt.
Bovendien is uw
snelheid groter.

Ook vrachtwagens moeien zodanig
afstand houden dar andere auto's
veilig kunnen invoegen.

(Buiten de bebouwde kom is 50 m.
zelfs verplicht").

SNIJDEN IS

LEVENS-
GEVAARLIJK Zp?' ^\t//S

U dwlngf de vrachtwagenchauffeur
op zijn rem te gaan staan en scheph
daarmee de volgende risico's:

•VERHOOGD SLIPGEVAAR
• LADING KAN GAAN SCHUIVEN

Ga pas weer naarrechts als u I
de vrachtwagen geheel in uw I
achteruitkijkspiegel kunt zien. J

U kunt het

toch niet

afschxeeuwen . . .

wanneer U de goede hoe-

danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht

van het publiek wilt bren-

gen. Daarvoor staat de

Zandvoortse Courant te

uwer beschikking. Dit

nieuwsblad wordt > door-

dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,

niet gelezen maar „ge-

speld" van a tot z.

In die sfeer genieten ook

uw advertenties méér dan

gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.

Steek voor uw reclame-

plannen uw licht eens op

bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg 1

Telefoon 2135

P.A.H. Wijnands
Tandarts

AFWEZIG
16-17-18 juli

Spoedgevallen plaatselijke
kollega's.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en kl.

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

Gevr.: SERVEERSTER of
JONGEN voor terras.

Strandpaviljoen 12a.

Gemeub. vrije ETAGE,
vrije opgang, 4 kam., v.a.

1 sept. te huur. Br. ond.
nr. 5501 bur. Zandv. Crt.

GARAGE te huur per 1
aug. Ruyterstr. 4, flat 2.

Eindelijk

!

telefoon 3618
Gedurende de vakantie van mej. Sanders wordt
de Dameskapsalon en Haarboutique voor Da-
mes en Heren, Haltestraat 56, door mijn man
waargenomen.

Y. SANDERS

HUIS te koop gevr., geh.
of gedeelt. te aanv., inw.
van Zandv. Br. ond. nr.

5502 bur. Zandv. Crt.

TE KOOP: waskombinatie
Siwa en industriebrander
voor aardgas, met slang.

Treubstraat 16.

B.z.a. : zelfst, werkende
KOK v.d. avonduren en de
weekeinden. Br. ond. nr.

5503 bur. Zandv. Crt.

HUIS te koop gevr., plm.
ƒ65.000,- v. ingezetene en
HUIS (JE) in oud-Zandv.
Makelaar K. C. van den
Broek, Brederodestraat 25,

telefoon 2318.

Groot leeg HUIS aangeb.,
ƒ57.500,-. Makelaar K. C.

van den Broek, Brederode-
straat 25, tel. 2318.

Zindelijk jong KATJE,
GRATIS af te halen, 8 we-
ken, Brederodestraat 26.

HUIS te koop gevr. voor
inw. van particulier aan
particulier in gem. Zandv.
Br. ond. nr. 5504 bureau
Zandvoortse Courant.

WIJ ZOEKEN

EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.
Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven
te delen in voorspoed en
tegenspoed.
Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij
geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe tec

komen.

Vraagt U eens onze'

uitgebreide kleuren

reportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-

tingen. Het Duits-Neder-
landse Bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich,
West-Duitsland. '.

PAPIER IS ECHTER GEDULDIG ! ! 1 !

De Zandvoortse Courant biedt u de ge-

legenheid om dagen-, maanden, ja zelfs

jarenlang te adverteren voor een fractie

van deze prijs. Wij kunnen u zeer lage

mm-prijzen aanbieden bij contracten van

1000 mm per jaar of meer. Van een goed

verzorgde advertentie, een wijde lezers-

kring bent u verzekerd.

Gaarne verstrekken wij u alle inlichtingen

aan ons bureau: Achterweg 1 - Tel. 2135

M*^^^^^M*^

Visite-

kaartjes
Drukkerij
Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1

•m^t^m,^

rekreade
Rekreade-programma voor de Krocht:

15 JULI, 20.00 UUR: Instuif voor jongeren vanaf 16 jaar. Klaverjassen.

16 JULI, 10.00—12.00 UUR: Programma voor kinderen van 4-8 jaar.
15.00—17.00 UUR: Programma voor kinderen van 9-14 jaar.

17 JULI: 's morgens geen programma.
15 UUR: Film voor kinderen van 4-16 jaar.

20 UUR: Film 'Holiday in St. Tropez'. Leeftijd vanaf 16 jaar.

18 JULI. 10.00—12.00 UUR: Programma voor kinderen van 4-8 jaar.
15.00—17.00 UUR: Programma voor kinderen van 9-14 jaar.

19 JULI, 8.30—11.00 UUR: Dansavond - toegang vanaf 16 jaar, met muzikale me-
dewerking van 'PAGE 14'.

,

Wijzigingen voorbehouden

In verband met een 'nieuwe lichting' van Rekreade-medewerkcrs, die j.l. zaterdag
in de badplaats arriveerde, zijn de kinderprogramma's nog niet uitgewerkt. Zie

voor volledige programma's de affiches bij de Krocht, V.V.V. en de kerken.

Rekreade-programma Noord in het wijkgeb. van de Ned. Herv. Kerk:

16 JULI, 10.00—12.00 UUR: We maken samen een poppenkast. 4-8 jaar.
14.00—16.00 UUR: Film - Om 13.30 uur present zijn, want we gaan naar de
Kar el Doormanschool. 4-12 jaar.

17 JULI, 10.00—12.00 UUR: Estafettespelen. 4-8 jaar.

14.00—16.00 UUR: Duinwandeling en kreatief spel. 8-12 jaar.

18 JULI, 10.00—12.00 UUR: Duinwandeling en estafettespelen. 4-8 jaar.

14.00—16.00 UUR: vrij spel. 8-12 jaar.

Wijzigingen voorbehouden

Kruiswoordpuzzel
PUZZEL NO. 91

1 3. 3 4- 5 6 ^^B 7
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ZANDYOORTSE COURA
Redaktie en adm.: Achterweg 1
Advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
Abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;
per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

Losse exemplaren 20 cent.

Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Postbus 23, telefoon 2135.

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGAVE: DRUKKERIJ OUDT v|h GERTENBACH ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135

de kennemerduinen:

van zandrug temidden van

moerassen tot nationaal park

Deze week is bij de uitgeverij Con-

tact te Amsterdam in de serie 'Re-

kreatiegebieden in Nederland' een

fotogids verschenen over het natio-

nale park De Kennemerduinen»

waarvan de foto's en tekst zijn ver-

zorgd door de direkteur van het

park, dr. ir, E. C. M. Roderkerk.

Naast uitgebreide visuele informa-

tie — in de gids zijn meer dan 70

vaak uitmuntende foto's van het

park opgenomen — bevat de uit-

gave in pocket-formaat tal van we-

tenswaardigheden, die bij een be-

zoek aan het natuurgebied van

veel nut kan zijn.

Veel aandacht, hoe kan het anders, wordt
besteed .aan fauna en flora van het park,

waar meer dan tweederde van de vader-
landse plantenwereld te vinden is. In het

gebied bevindt zich een groot vogelmeer
met bijna vijfhonderd broedplaatsen en
een bos met o.a. damherten, waarvan de
oorspronkelijke plaats van herkomst tot

op heden nog in nevelen is gehuld. Ver-"

der treft men in de gids een overzicht

aan van de mogelijkheden voor aktieve

en passieve rekreatie, zoals speelvijvers

voor de jeugd, fiets-, voet- en ruiterpa-

den, restaurant (Parnassia), parkeer-

plaatsen voor auto's en twee kampeerter-
reinen ('De Lakens' en • 'Liguster,') die

plaats bieden aan circa 2500 kampeer-
ders.

In de inleiding van de gids geeft direk-

teur Roderkerk een beknopt overzicht

van de wordingsgeschiedenis van De Ken-
nemerduinen: van lage zandruggen te-

midden van moerassen aan het begin van
onze jaartelling tot de stichting van het

huidige nationale park in 1950. Hij gaat
daarvoor terug tot het moment waarop
de romeinse legioenen de lage landen ,aan

zee binnentrokken. Liefhebbers van de

duinen zal de historie van het natuurge-
bied, waarbij Zandvoort enkele malen
nauw was betrokken, ongetwijfeld inte-

resseren. Dr. Roderkerk schrijft er het

volgende over:

'Toen de Romeinen ons land binnentrok-

ken, bestond het duinlandschap waarvan
De Kennemerduinen deel uitmaken, nog
niet in zijn huidige vorm. Wel waren er

duinen, doch die zagen er heel anders uit

dan die welke we nu zien. Het waren la-

ge zandruggen afgewisseld door meren'

en moerassen. Er groeide zwaar ge-

Safefci^

boofnte tot vlak bij zee en in deze, bijna
ondoordringbare, wildernis bevonden zich
slechts enkele kleine nederzettingen.

Omstreeks 700 jaar n.Chr. werd dit

landschap over een breedte van vele kilo-

meters totaal verwoest. Wat er precies

gebeurde, is tot op heden onbekend en
zal wel altijd een raadsel blijven. Vermoe-
delijk waren er grote stormvloeden die

het land overspoelden en een enorme kale
vlakte met grote bergen aanspoelsel ach-

terlieten. Op deze 'woestijn' werden in de
loop van slechts enkele eeuwen nieuwe
duinen gevormd, die veel hoger werden
dan de vroegere zandruggen. In het jaar

1000 n.Chr. had zich zo reeds een duin-

landschap ontwikkeld, dat er in grote

trekken net zo uitzag als de duinen die

wij thans kennen. Zij waren echter veel

minder goed begroeid. Slechts in de moe-
rassige valleinen stonden wat struikge-

was en laag geboomte en de akkers langs

de binnenduinrand werden voortdurend
bedreigd door overstuivend zand.

Het heeft lang geduurd voordat men
werkelijk ernst

v
ging maken met het

vastleggen van de verstuivingen. Ordon-
nanties, wetten en voorschriften met be-

trekking tot de duinbegroeiing waren er

vele: de eerste dateren al van omstreeks
1350 jaar n.Chr.; maar er werd kennelijk

weinig de hand aan gehouden. De adellij-

ke eigenaren en hun ondergeschikten wa-
ren alleen maar geïnteresseerd in de

jacht. Het gevolg daarvan wa^ dat de ko-

nijnen er wel voor zorgden dat de 'rau-

we zandbergen' bleven bestaan. Eerst te-

gen het einde van de achttiende eeuw
kreeg het Zwarte Veld, dat o.m. het zui-

delijke deel van het tegenwoordige natio-

nale park De Kernemerduinen omvatte,

een eigenaar die werkelijk ernst maakte
met de bestrijding van die alles verwoes-

stende knaagdieren.
In 1794, tijdens de periode van de Ba-

taafse Republiek, werd een groot deel

van het hiervoor genoemde Zwarte Veld
beschikbaar gesteld aan de 'Maatschappij

Middenduin', die zich ten doel stelde de

duinen te ontginnen ten behoeve van
landbouw en veeteelt. Ook in het zgn.

Jachtduin, het noordelijke deel van de te-

genwoordige Kennemerduinen, werd met
landbouweksploitatie begonnen. Al spoe-

dig bleek dat de duinen heel weinig ge-

schikt waren voor deze soort van ge-

bruik. De maatschappij Middenduin rekte

haar kwijnend bestaan nog enige tijd

door het verkopen van grond (die niet

haar eigendom was) en het laten afgra-

ven van zand. In 1807 hield zij op te be-

staan. De boerderij in het Jachtduin

bleef nog geruime tijd in bedrijf, maar
de bewoners leidden er een armelijk be-

staan. Namen van vlakten en valleien

als: Grote Schapenkamp, Ezelwei, Koe-
vlak, Kaasvlak e.d. danken hun ontstaan

aan veeteelt die hier vroeger bedreven
werd.
Ondanks deze slechte ervaringen heeft

in 1870 een visverkoper uit Zandvoort op-
nieuw geprobeerd een landbouwbedrijf te

stichten. Aanvankelijk gelukte dit vrij

aardig mede dank zij de bijverdiensten
die de man had als strandvonder. Doch
op den duur ging de vruchtbaarheid van
de grond sterk achteruit en ook zijn in-

komsten als strandvonder werden minder.
Door het gereedkomen van een goed be-

veiligde haveningang bij IJmuiden kwa-
men nog slechts zelden schepen in moei-
lijkheden voor het Bloemendaalse strand.
Omstreeks 1890 moest deze pionier zijn

moeizame arbeid opgeven. Een armetie-
rige seringenstruik langs het rijwielpad
in het Langerak is alles wat nog herin-

nert aan de noeste vlijt van deze 'kolo-

nist'.

Behalve door de hiervoor genoemde
boerenbedrijfjes werd in de duinen ak-
kerbouw bedreven door de bewoners van
Zandvoort en Bloemendaal. Door hen
werden vrijwel uitsluitend aardappelen
verbouwd. Deze aardappelkultuur had
zijn hoogtepunt omstreeks 1890 en begon
daarna sterk te verminderen, hoofdzake-
lijk als gevolg van de steeds voortgaan-
de uitdroging van de duinen. Geruime
tijd heeft men nog getracht deze invloed
uit te schakelen door de akkers af te

graven. De diepgelegen veldjes omgeven
door een wal van uitgegraven zand zijn

thans nog duidelijk te zien in de Lange-
rak, de Grote Schapenkamp en de La-
kens. De stichting van een nationaal park
betekende in dit gebied het einde van do
laatste nog overgebleven aardappel-
akkers.
Het duingebied waarin De Kennemer-

duinen zijn gelegen behoorde reeds vóór
het jaar 1500 tot het 'leen' van de heren
van Brederode. In 1420 werd het kasteel

van Brederode verwoest en trok de fami-
lie weg uit deze streken. Hun bezittingen

werden daarna bestuurd door een soort

kommissie van beheer, 'de Graeflicheit'.

In 1722 werden zij 'genationaliseerd'

door de overheid, die meteen het grootste
deel ervan verkocht aan partikulieren.

Het reeds eerder genoemde Zwarte
Veld kwam in het bezit van de toenmalige
eigenaar van de Molijns- of Marcelis-
hoeve (thans bekend onder de naam Els-

wout). Het noordelijke deel van de tegen-
woordige Kennemerduinen werd gekocht
door Frederik Berewouts, die op de hof-

stede Jachtlust woonde en daarom zijn

nieuw verworven bezit Jachtduin noemde.
Zowel het Zwarte Veld als het Jachtduin

. wisselden vele malpji van eigenaar- Het
was tenslotte de'hee-r Borski, die in 1880
eigenaar werd van beide terreinen teza-

men.
Op 15 april 1950 werd de Stichting Het

Nationale Park De Kennemerduinen opge-
richt die zich als doel stelde: 'Het stich-

ten en beheren van een nationaal park
in de Kennemerduinen met het oogmerk
daarin het duinlandschap met zijn ken-

merkende flora en fauna te beschermen
en natuurgenot te verschaffen aan het

Nederlandse volk...' maar ook, zo staat

er verder in de doelstelling: '...met dien
verstande dat steeds een belangrijk deel

van dit park bestemd zal zijn voor de re-

kreatie'. De participanten van deze stich-

ting zijn: het Rijk, de provincie Noord-
Holland en de gemeenten Amsterdam en
Haarlem. Kort daarna, n.1. op 20 oktober,

droegen de nazaten van bovengenoemde
heer Borski 1200 ha duingebied, omvat-
tende vrijwel het gehele voormalige
Jachtduin en het grootste deel van het
Zwarte Veld, over aan deze stichting en
nog datzelfde jaar (17 november) werd
het nieuwe nationale park opengesteld
voor publiek. Ruim 8 jaar later werden
De Kennemerduinen vergroot met 40 ha,

te weten de boerderij Jachtduin, de Vin-

kenbaan en de Brederode Berg.'

Belangstelling, vooral van de zijde van

overheidsbestuurders, verdient nog de

volgende bijzonderheid die wij uit de

gids hebben opgediept. Het nationale

park De Kennemerduinen wordt jaar-

lijks door plm. 600.000 personen bezocht.

Ondanks dit massale bezoek is de schade

aan het kwetsbare duingebied gering.

Dit is gelukt door het vinden van een ge-

slaagde kombinatie van rekreatie en na-

tuurbehoud — o.a. het graven van speel-

vijvers en het plaatsen van origineel uit-

gevoerde aanwijiingborden. De veel ge-

hoorde bewering dat massa-bezoek on-

herroepelijk vernieling van het land-

schap op grote schaal tot gevolg heeft,

gaat dus zeker niet in alle gevallen en

onder alle omstandigheden op. Maar dan

moet er wel het een en ander aan wor-

den gedaan. De Kennemerduinen kunnen

als voorbeeld dienen.

Meer gegevens over het nationale park

— een stuk uniek natuurschoon in de

randstad Holland, met de Hoogovens als

naaste buur — kan de adspirant bezoe-

ker van De Kennemerduinen vinden in

de door uitgeverij Contact voortreffelijk

verzorgde en in handig zakformaat uit-

gegeven fotogids: 'Dit is het Nationale

Park De Kennemerduinen'. Het boekje,

verkrijgbaar in de boekhandel en bij de

ingang van 't nationale park, kost ƒ 5,90.
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JONGEN GEBETEN
DOOR SCHOOL KWALLEN
Niet alleen de aanhoudende en sterke
landwind vormt een voortdurende bedrei-
ging voor baders en zwemmers in zee,

ook de kwallen, die zich momenteel in

grote getale voor onze kust ophouden,
zijn minder onschuldig en ongevaarlijk
dan men veelal denkt. Woensdagmiddag
heeft een 14-jarige jongen dit op bijzon-
der pijnlijke wijze ervaren, nadat hij in

een 'school' kwallen terecht was geko-
men. In een der posten van de reddings-
brigade werd de knaap de eerste hulp
verleend, waarna hij op doktersadvies
voor verdere behandeling in een Haar-
lems ziekenhuis werd opgenomen.

GRATIS VAKCINATIE
TEGEN POLIO
Naar het ministerie van Sociale Zaken
en Volksgezondheid meedeelt zijn in de
afgelopen weken in enkele plaatsen van
ons land gevallen van kinderverlamming
voorgekomen. Geen van de personen bleek
ooit volledig tegen kinderverlamming te

zijn ingeënt.
De gebruikelijke vakcinatie tegen kin-

derverlamming per injektie biedt volgens
het ministerie een uitstekende bescher-
ming tegen deze gevreesde ziekte.

Het is daarom aan te raden dat ieder,

tot en met de leeftijd van 19 jaar, die

niet of onvolledig tegen kinderverlam-
ming is ingeënt, dit alsnog laat doen.
De inwoners van Zandvoort in de leef-

tijd van 4 maanden tot en met 19 jaar,

die niet of niet volledig tegen deze ziekte

zijn ingeënt, kunnen zich dagelijks van
09.00 tot 10.00 uur voor een injektie ver-

voegen bij de Gemeentelijke Geneeskun-
dige en Gezondheids Dienst, Nieuwe
Gracht 124 te Haarlem. Aan deze vakci-

natie zijn geen kosten verbonden.
De polio-prik is alleen noodzakelijk

voor personen, die niet of niet volledig
(minder dan 3 injekties) zijn ingeënt.

Men dient het inentingsboekje of de in-

entingskaart mee te nemen.

EERSTE SLACHTOFFER
VAN DE ZEE
IN 1969
Gistermiddag is omstreeks drie uur een
44-jarige vakantieganger uit Bad Honnef
(W.-Dld.) ter hoogte van de boulevard
Barnaart in zee verdronken. Pogingen
om de man, die zonder teken van leven
te geven drijvende in het water werd
aangetroffen, eerst met behulp van kunst-
matige ademhaling en later met een zuur-
stofkoffer tot bewustzijn te brengen ble-

ven vruchteloos. Een te hulp geroepen
arts konstateerde dat de zwemmer was
overleden. De Duitser, die zijn vakantie
in Zandvoort doorbracht, laat vrouw en
twee kinderen achter.

D
Verscheidene baders en zwemmers zijn
deze week in moeilijkheden geraakt door
opkomend tij en de soms tamelijk krach-
tige oosten(land)wind. Maandag werd
een 10-jarig meisje uit Amsterdam door
het wassende water verrast en zag geen
kans meer het strand te bereiken. Leden
van de reddingsbrigade brachten haar
met behulp van een vlet in veiligheid.

Dinsdag werden in totaal vier personen
door snel en doeltreffend optreden van
de brigade van de verdrinkingsdood ge-
red. Voor het zuiderstrand werden een
meisje van 10- en van 5 jaar door een
patrouillevaartuig van de ZRB uit zee
gehaald. De kinderen, afkomstig uit
West-Duitsland, waren met een luchtbed
een flink eind uit de kust gedreven. Aan
het noorderstrand raakten twee duitse
meisjes van 18- en 19 jaar in moeilijkhe-
den door opkomend water. De reddings-
brigade moest er aan te pas komen om
beide toeristen — die niet konden zwem-
men — uit hun hachelijke positie te be-
vrijden. Woensdag werden door leden
van de ZRB eên 2-jarig meisje — dat op
een band zeewaarts was gedreven — en
twee duitse jongens — met een lek ge-
slagen luchtbed ruim vierhonderd meter
uit de kust in nood geraakt — veilig op
het droge gebracht.

7 raadsleden in beroep

tegen besluit van gs

j. j. pas tot de raad toe te laten

In ons nummer van afgelopen dins-

dag werd meegedeeld dat een aan-

tal raadsleden waarschijnlijk in be-

roep zou gaan bij de Kroon tegen

het besluit van Gedeputeerde Sta-

ten van Noord-Holland, de heer J.

J. Pas tot de gemeenteraad toe te

laten. Dit bericht is thans officieel

bevestigd. De raadsleden J. Atte-

ma en M. S. Hugenholtz-van Rhei-

neck Leijssius (wd), F. M. Dukkers

(kvp), A. J. v.d. Moolen (pvda), N.

J. Janssens (bp) en P. Flieringa en

J. Kuypers Wentink (groep Breu-

re) hebben afgelopen woensdag te-

gen deze beslissing appèl aangete-

kend bij de Kroon.

In hun gezamenlijk adres releveren ge-
noemde afgevaardigden het raadsbesluit
van 28-5-'68 om de heer Pas niet tot de
raad toe te laten. Dit op grond van het
advies van de kommissie van onderzoek
naar de geloofsbrieven, waarin ernstige
twijfel werd geuit over de vraag of de hr.

Pas daadwerkelijk in Zandvoort woonach-
tig was. Verder herinneren de adressan-
ten aan het besluit van GS d.d. 18-6-'68

de heer Pas tot de raad toe te laten, de
daarop gevolgde vernietiging van deze
beslissing door de Kroon (19-3-'69), de
tweede behandeling van de kwestie Pas
door Ged. Staten (20-6-'69) en de uit-

spraak die GS deze maand deden de hr.

Pas tot de raad toe te laten.

De indieners van het request zijn van
oordeel dat het provinciaal bestuur van
Noora-Holland de aangelegenheid niet
serieus genoeg heeft behandeld en maken
bezwaar tegen de denigrerende opmerkin-
gen van de voorzitter van GS, mr. Kra-
nenburg, t.a.v. de beslissing van de ge-
meenteraad de heer Pas niet als raadslid
te aksepteren.

Tevens achten zij de gerezen twijfel

omtrent de werkelijke woon- en verblijf-

plaats van de heer Pas niet weggenomen,
dit ondanks het feit dat het kollege van

TWEE ERNSTIG GEWONDEN
BIJ VERKEERSONGEVAL
Gisteravond heeft zich ter hoogte van het
aan de boulevard Barnaart gelegen trek-
kerskamp 'De Branding' een verkeerson-
geval voorgedaan waarbij twee personen
ernstig en een derde licht werden ge-
wond. Op tot op heden onverklaarbare
wijze, het zicht ter plaatse is zeer goed,
reden omstreeks kwart voor elf twee
auto's met grote snelheid tegen elkaar in.

Met veel moeite konden de slachtoffers

uit de wrakstukken van de voertuigen
worden bevrijd, waarna zij in zorgwek-
kende toestand werden overgebracht naar
een Haarlems ziekenhuis.

Ged. Staten wederom heeft besloten de
heer Pas tot de gemeenteraad toe te la-

ten. Op grond van bovenstaande beden-
kingen tegen de behandeling en de be-

slissing van Gedeputeerde Staten, verzoe-
ken genoemde afgevaardigden de Kroon
de uitspraak ten gunste van het raads-
lidmaatschap van "de heer Pas te vernie-
tigen.
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bisschop danste

met 'de wurf

tiêdens rekreade-avond

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

In de reeks van rijk gevarieerde re-

kreatiemogelijldieden, die de orga-

nisatoren van 'Rekreade '69' gasten

en inwoners van Zandvoort bieden,

was de zgn. ontmoetingsavond van

maandag 14 juli j.I. wel een hoog-

tepunt. In gebouw 'De Krocht' had
het een en ander plaats en de stem-

ming zat er, kort na de opening

door een der dames van het Re-

kreade-team, al gauw in. Het Re-

kreade-lied, op de melodie van de

bekende Eurovisie-song, werd zelfs

hier en daar neuriënd meegezon-

gen!

Ken belangrijk aandael in het progiam-
ma hadden vijf dames en vijf heren van
de folkloristische veieniging 'De Wurf',
die een wei velende dansshow weggaven
on letterlijk niet van ophouden wisten.
Overigens tot groot vermaak van de aan-
wezigen! Een bijzonder feit was de aan-
wezigheid van een duitse bisschop, n.1.

mgr. Franz Hengstbach van het bisdom
Essen, die — veigezeld door kap. Wehry,
aalmoezenier van het jeugdwerk m Es-
sen — geruime tijd de verrichtingen van
'De Wurf' volgde. Mgr. Hengstbach had
in zijn vakantiereis naar Nederland een
speciale missie te vervullen: het visiteren

van 'zijn mensen' in de Nederlandse re-

kreatiecentra. Hij bezocht met dit doel

m de middag de kampings 'Sandevoerde'
en 'De Branding' en was 's avonds de
gast van pastoor H. Kaandorp en kap. J.

Veldt.
Na een spelletje, waarbij de letters van

het woord 'Rekreade' de beginletters van
de een of andere werkzaamheid uitbeeld-

den, wat de nodige hilariteit veroorzaak-
te, kwam 'De Wurf' aan bod. Ze begon-
nen meteen fris van de lever met 'We
gaan naar Zandvoort', gevolgd door een
franse polka. De heer Gansner trad hier-

bij op als een welbespraakt konferencier,
die zich op onnavolgbare wijze tevens
verstaanbaar maakte voor de ongeveer
15 duitse gasten!
Toen het enthousiasme pas goed los-

brak tijdens de spektakulaire dans op het
fraaie lied 'Jij komt vanavond de deur
met meer uit; je broekie is gescheurd en
je hempie hangt er uit!', werden diverse
dames en heren uit het publiek uitgeno-
digd daadwetkehjk aan zang en dan&
deel te nemen. Een heel brutaal (!) meis-
ke van 'De Wurf' schroomde niet Bis-
schop Hengstbach, pastoor Kaandorp eu
kapelaan Veldt mee naar de dansvloer te

nemen'. Het hoog-, zeer- en weleerwaarde
drietal gaf moedig gevolg aan de uitno-

diging. Het effekt was enorm! Een mo-
ment leek het alsof de zaal werd afge-
broken onder de luide aanmoedigmgskre-
ten van het publiek en het voetenge-
stamp van danseis en danseressen! Het
was een aanblik om nooit te vergeten.
Van pastoor Kaandorp en kapelaan Veldt
wisten wij wel dat zij, als 't er op aan
komt, behoorlijk 'mee kunnen doen' als

het gevraagd wordt, maar de dansende
duitse bisschop, die zich als een zeer
charmante kavalier toonde, was een pri-

meur voor Zandvoort!

Het onvermoeibare gezelschap van 'De

Wurf' verwierf deze avond nieuwe lauwe-
ren doordat het werkelijk 'alle registers

opentrok'! De mexicaanse wals bijvoor-

beeld, waar het publiek weer geest-

driftig aan deelnam, werd gebisseerd.

Na de pauze al weer een hartverwar-
mende bijzonderheid: Wij zagen een do-

mineesvrouw, mevr. De Waard, als ïn-

struktrice van een dans op de wijs van

'Puppet on a stiing' 1 Zij instrueerde 'De
Wurt' en verder ïedetecn die maar mee
wilde doen en weer kwam de zaal nage-
noeg tot ekstase toen zij aan het hoofd
van het bonte gezelschap op de muziek
van de pittige song over do dansvloer
huppelde!
Er was ook een 'zangkonkoei s', waar-

bij de aanwezigen in groepen (zes) wer-
den verdeeld. De duitse gasten vormden
een aparte groep, eveneens een tiental

jongens en meisjes van het jongerenkoor
en 'De Wurf'. De drie andeie groepen
werden gevormd door de rest van liet pu-
bliek. Op het fluitsignaal van een der
Rekreade leidsters weid dan een groep
aangewezen, die onmiddellijk een lied

moest inzetten. Als de groep werd afge-
floten en een andere werd aangewezen,
moest die zonder dralen een lied aanhef-
fen. De groep die een lied van een ander
of een eigen lied herhaalde, werd uit de
strijd gestuuid' Zo kon het gebeuren dat
in een snelle afwisseling beurtelings uit

alle groepen liederen opstegen, waarbij
sommigen van pure zenuwen de slappe
lach kregen. Heel sonoor klonken de lie-

deren uit de duitse groep! Maar kam-
pioen werd 'De Wurf', die kennelijk de
langste adem en de beste speltechniek
had!
De avond we'id besloten met een polon-
naiso door alle aanwezigen. H.W.

BURGERLIJKE STAND
11 juli 1969 — 17 juli 19ff9

Geboren: Godfried Coinchs Pieter, z.v.

G. C. P. Montauban en J. P. M. Duiven-
voorden; Ene Andrew, z.v. T. Lisica en
J. M. Antonides.

Overleden: Hendenka Dalmeijer, oud
93 jaar, gen. gew. met P. de Geus; Engel
van de Stadt, oud 89 jaar, geh. gew. met
M. C. A. Haak.
Ondertrouwd: Hendricus Antonms An-

na Maria van Dooren en Gerda Amta
Limon; Wilhelm Martinus Johann Be-
rends en Fnda Anna Maria Keur.
Gehuwd: Aart Marinus Sophinus Snoek

en Tineke van den Bos.
Geboren buiten de gemeente: Vera, d.v.

J. van Westerloo en J. A. A. van . de
Noort; Ellen, d,v. C. H. ten Broeke en
J. Tuinstra; Emil Paul, z.v. W. A. Boon-
acker en M. Adama van Scheltema.

i Overleden buiten de gemeente: Miaria
Leendertse, oud 67 jaar, geh. met J. G.
Bosveld; Cornelis van Duijn, oud 80 jaar,

gehuwd met A. Paap.

KNMV
KAMPIOENSRACES
Zondag 20 juli as. zullen op het circuit

de kampioensraces voor de internationale
startbewijshouders verreden worden. In
totaal komen er 191 deelnemers aan de
start. Behalve de zijspanklasse zijn er 5
soloklassen van 50 t/m 500 cc.

Misschien heeft u al kennis gemaakt niet het werk van Rekreade '69. Op vier
plaatsen in Zandvoort wordt in deze weken een groot aantal aktiviteiten georgani-
seeid voor kinderen, jongeren en volwassenen. Wellicht kunt u ook uw gasten
door hun onderstaand programma te laten lezen op Rekreade '69 — De Krocht —
attent maken.

Rekreade-programma voor de Krocht:

ZONDAG 20 JULI, 10.00—11.30 UUR: Bijbelse verhalen worden uitgebeeld in teke-
nen en schilderen (4 tot 12 jaar)
11.30—12.30 UUR: Crèche. Ouders die naar de kerk willen, kunnen hun kin-
deren in de Krocht brengen.
20.30—22.30 UUR: Quiz-m (vanaf 16 jaar).

MAANDAG 21 JULI, 10.00—12.00 UUR: (4—8 jaar): Muziekinstrumenten maken
vooi het grote maanfestival. Alleen kinderen die vandaag aanwezig zijn, kun-
nen een deelnemerskaart krijgen voor het maanfestival van woensdag a.s.

15.00—17.00 UUR, (9- 14 jaar): Groot versierfeest voor het Maanfestival van
a.s. woensdag. -

21.30—22.30 UUR, (vanaf 16 jaar): Gezellige avond met onder andere dia's

'Kunst en tynderen^ - Dans en quiz.
v

DINSDAG -22 JULI- 10,00—12.00, (4-14 jaar): Generale repetitie voor het maan-
festival.

l

15.00—17.00 UUR: Fortenbouwwedstrijd voor het hele gezin. Start bij de
Krocht, Schep meebrengen.
21 00—22.30 UUR, (vanaf 16 jaar) : Avondwandeling met kampvuur op het
strand. Start bij de Krocht.

WOENSDAG 23 JULI, 10.00—12.00 UUR, (4-8 jaar): Duinwandeling.
15.00—17.00 UUR, (9-14 jaar): Olympiade - Groot sportfeest.
19.00—20.30 UUR: Uitvoering van 't maanfestival. Iedereen hartelijk welkom!

DONDERDAG 24 JULI, 14.00—15.30 UUR: Kinderfilmprogramma.
20.00 UUR: Film: 'Het Kanon'.

VRIJDAG 25 JULI,
1

10.00—12.00 UUR, (4-8 jaar): Spelmorgen. Balspelen, enz.
Handenarbeid.
15.00—17.00 UUR, (9-14 jaar): Instuif met allerlei spelen en volksdansen.

ZATERDAG 26 JULI, 20.00—23 00 UUR, (vanaf 16" jaar): DANSEN.
Wijzigingen voorbehouden,

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van maandag 21
juli 1969 gedurende een maand ter ge-
meentesekretarie voor een ieder ter u>
zage ligt het ontwerp voor het bestem-
mingsplan 'Kostverlorenstraat (Lavertu)'
betreffende een perceeltje grond gelegen
aan de Kostverlorenstraat (noordzijde) en
de Sophiaweg (westzijde). Gedurende de
termijn van de ter inzageligging kan een
ieder schriftelijk bij de gemeenteraad be-
zwaren tegen dit ontwerp indienen.

Zandvoort, 11 juli 1969.

De burgemeester voornoemd,
A. KERKMAN, l.b.

Heden is zacht en kalm nog vrij
onverwacht van ons heengegaan
mijn lieve Man, onze zorgzame
Vader, Behuwd- en Grootvader

CORNELIS VAN DUIJN
in de ouderdom van 80 jaar.

A. van Duijn-Paap
D. van Duijn
W. van Duijn-Riebeek
A. van Duijn
A. ,van- Duijn

:
Ortiz

C. van Dufjn'
C. van" Duijn
N. van* Duijn-Pieksma
en kleinkinderen

Zandvoort, 11 juli 1969
Gasthuish'ofje 7

De teraardebestelling heeft plaatst
gehad dinsdag 15 juli op de Alge-
mene Begraafplaats te Zandvoort.

'Ti

Rekreade-programma Noord in het wijkgeb. van de Ned. Herv. Kerk:

MAANDAG 21 JULI, (4-8 jaar), 's morgens: maskers + hoeden.
's middags, (8-12 jaar: Duinwandeling - Affiesjes maken.

DINSDAG 22 JULI/ (4-8 jaar), 's morgens: Propjeswerk.
's middags, (8-12 jaar): Spelletjes.

WOENSDAG 23 JuLl, (4-8 jaar), 's morgens: Duinwandeling - Affiesjes.

's middags, (alle' leeftijden): Film.

DONDERDAG 24 JULI, (alle leeftijden), 's morgens: Songfestival.

's middags, (alle leeftijden): Toneel.

VRIJDAG 25 JULI, i (4-8 jaar), 's morgens: Stad bouwen.
's middags, (8-12 jaar): Vrij spelen:

ZATERDAG 26 JULÏ, GEEN AKTIVITEITEN!!
1

t
Wijzigingen voorbehouden

INBRAAK
IN GEMEENTEHUIS
Afgelopen nacht is ingebroken in het ge-
meentehuis. In diverse vertrekken van de
beneden- en bovenverdieping werden kas-
ten opengebroken en bureauladen gefor-

ceerd. Een bedrag van 88 gulden en de
tas van een der wethouders worden ver-

mist. De toegang tot het gebouw werd
geforceerd via een tuimelraampje van
een der toiletten.

D
„Bij de politie werden deze week drie

gevallen van diefstal aangegeven, welke
in campings hadden plaatsgevonden. Uit
een door onbekenden opengebroken auto-

maat verdween een aantal pakjes siga-

retten.

VUURWERK OP' 25 JULI
Vrijdag 25 juli a.s. zal aan het strand

voor de Rotonde een vuurwerk worden

afgestoken. Het pyj-o-festijn — onder

auspiciën van TZ — begint 's avonds om
22.00 uur. A '

*?

TWEE AANRIJDINGEN
OP WOENSDAG
Woensdag hebben zich twee verkeerson-

gevallen voorgedaan, 's Middags moest

een 16-jarige bromfietser uit Roermond

met vrij ernstige verwondingen in een

Haarlems ziekenhuis worden opgenomen,

na een botsing met een auto op de toe-

gangsweg naar het circuit. In de avond-

uren werd een 45-jange wandelaar uit

Oberhausen (W.-Dld.), die onverwacht de

rijbaan van de burgemeester van Alphen-

straat overstak, door een passerende

auto gegrepen. Met'
1

een hoofdwond werd

het slachtoffer overgebracht naar een

ziekenhuis in de Spaarnestad.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

WIJKZUSTER:
Zaterdag 19 en zondag 20 juli:

Zr. S. M. Molenaar-de Wilde, Haarlem-
merstraat 88, telefoon 2720.

APOTHEEK:
19—25 JULI:

Reestraat Apotheek, Zeestraat 71
Telefoon 3073.
Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181

G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091-

T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

telefoon 5600.

j. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 249B

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken
Br] afwezigheid raadplege men (uitslul-

,i tend telefonisch) fa. Mathot, telefoos

1(023) 3132 33

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein,

j
ZONDAG 20 JULI:

'Kerk:

9 uur: Pfarrer Horst Bleeclc, Deutscher
Gottesdienst.

v\ 10.30 uur: drs. S. A. E. v.d. Bunt.
Juli en augustus in Noord geen dienst!

NED. PROTESTANTENBOND
" Brugstraat 15

ZONDAG 13 JULI:
ZONDAG 20 JULI:

10.30 uur: mevr. J. M. Joor-Cannegieter

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15

ZONDAG 20 JULI:

10 uur: kand. C. Houtman van Amster-
dam. (KINDERKERK).

. 19 uur: ds. M. W. J. C. de Kluis van
IJmuiden.

'•<

,
PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

l H.H. MISSEN
zaterdag 19 30 u., zondag 9.30, 11.30 u.

' JULI en AUGUSTUS:
: 7.30, 8.30, 9.30, li:30'"en 19:30 uur! -'*

. i DEUTSCHE MESSE: 28 juni—25 aug.

~,v Samstag 20.30" Uhr — Sonntag 8.30 Uhr

•"Bijkerk-Noord, ^Cinnaeusstraat

:

, . HJÏ. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 'u.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
i s Gedurende de maanden juli en augustus
i

i
GEEN samenkomst!

'NIEUW APOSTOLISCHE KERK
•Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3

Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradtfsweg 16 v

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.

i
^'Maandag 20 u.^gezamenlijke bijbelstudie

"-•'""Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

.HUMANISTISCH, VERBOND
__

"ZONDAG 20 JULI: ' ,7
T

.•

i
'i.|

9.45 uur: Hilv.' II, radiotoespraak door
de heer H. Bonger. Onderwerp: Nog

' maar eens democratie.

Zcmdmeüè Bad&azk,

Toen de woei berichten na zondag 13 juli

begonnen te vernielden dat er egens een
hogedrukgebicd aan 't wroeten was om
het ons wat naai de zin te maken, kwa-
men er ook meer mensen tot het besef

dat er eigenhik een zomer in het land

was. Het strandbezoek kwam zondag pas
laat op gang en daaidoor werd het

nog niet eens zo druk. Wel kwamen er

in een betrekkelijk korte tijd een hele

massa automobüsten naar de badplaats,

die allemaal cen plaatsje op de parkect-

toneinen moesten hebben. Nou, die hepen
zo vol moet u geloven' 's Avonds met de

afmais leek het wel weer de uittocht na
een en cuitzondag. Maar langzamerhand
krijgt de politie er zoveel routine mee,

dat ze er hun hand met meer voor om
di aaien. Je kunt aan 't ptaten blijven

over het nut van brede toegangswegen,
want hel lijkt me gewoon lood om oud
ijzei. Dan krijgen er veel meer mensen
gelegenheid eventjes gauw naar Zand-
voort te komen en dan zijn zelfs acht-

baanswegen in een tijd van een mum ver-

stopt! Het schijnt ook wel zo te zijn dat

ongeveer in het jaar 2000 het hele land

verstopt is door gemotoriseerde voei tui-

gen. Als er dan niks gebeurd is — b.v.

op 't gebied van het openbaar vervoer —

•

kan er geen kip meer door op de wegpn,
hoe breed die ook zijn. Optimisten heb
ben, geloof ik, beweerd dat over een goed
dertig jaar iedereen één of twee auto's

heeft en als we dan zo'n dikke 20 mil-

joen inwoners hebben, kunt u nagaan hoe

het er op de wegen gaat uitzien. Dan zijn

de wegen parkeerslrokcn geworden en
dan kan er niemana meer vooruit. Een
voetganger wordt onmiddellijk afgevoerd
naar de onderontwikkelde gebieden, lals

die er in 2000 nog zijn. En dat zal heus
wel, want wat dit betreft zijn en blijven

de mensen hardleers.

Goed, dat was even een beschouwinkje
over de toekomst met de auto's en zo.

MAANDAG 14 JULI — Een dagje om
lang te onthouden en ook weer om gauw
te vergeten, want we staan tegenwoor-
dig voor niks meer! Het werd nu echt
ernst met de weersvei betering. Ondanks
de vrij grote hitte begonnen de gasten en
hun respektievehjke koters al in de vroe-
ge morgenuren kuilen te graven. Voor
zichzelf en voor anderen. Dat gaf wel
een beetje last met de bediening. Je staat
wel eventjes voor joker als je opeens met
serveerblad en al in een gat van een hal-

ve meter stapt'

Maar voor een maandag was 't behoor-
lijk druk. Je kan nu goed merken dat de
helft van Nederland met vakantie is.

DINSDAG 15 JULI — Ja hoor, we
zijn er weer' De mensen gaan praten
over 1947' En dat zijn degenen, die altijd

in het verleden leven. Ik voor mij doe
dat niet zo gauw, want dan heb je geen
tijd en aandacht voor het heden, wat me
op het ogenblik de meeste zorg baart.
Jans had 't vandaag een pietsie benauwd
m de tent. En dat kan ook wel, want als

het zonnetje zo'n halve dag op het dak

van de tent heeft gestaan, is 't er net

een broeikas. Maar ze blijft opgewekt,

hoewel ik haar enkele ogenblikken met
een rimpel boven haar neus zag. Dat ge-

beurt altijd als ze de situatie goed in de

hand moet houden. Maar als dat dan

lukt, is er geen vuiltje meer aan de

lucht' Vandaag moesten we drie keer be-

vooiraad worden, wat in 1947 ook wel

eens het geval was! Nóg zo'n week en

de zomer van 1969 gaat ook de geschie-

denis in met een dikke 7 plus! Een 8

kan er waarschijnlijk' niet af, omdat de

voorpret nogai wat te wensen overliet.

Mocht dit weertype aanhouden tot no-

vember, ja, dan zit er nog wel een 9 in.

Gooit dag, ik lees in m'n eigen lijfblad

(de Zandvoortse) dat er in het jaar 2000

ïuim 500.000 mensen tegelijk aan het

strand zitten. Kan gezellig worden. Ik

zei het al: 2000 kan iets bijzonders Wor-
den, maar dan moeten ze wel komen lo-

pen. Als je de voorspellers mag geloven,

koncentreert de hele rekreatie zich op 't

strand. Krijgt Jans 't nóg drukker. O
nee, die is er dan, evenals ondergeteken-

de, in 2000 niet meer bij betrokken'.

WOENSDAG 16 JULI — De hoge
rug ligt precies boven ons land. U weet
wat dat betekent? Jawel, aanhoudend
zonnig en warm, 22 tot 25 graden en nog
hoger als 't even wil, zuidoosten wind
met in de middag verkoeling door zee-

wind. Mij best. Komt u maar kijken of

we 't redden!

Vandaag gaan de Amerikanen een be-

gin maken met de plaatsbespreking op
de maan. Ik denk dat het strandleven
daar niet zo gezellig is als hier. Maar
voor een volijverige V.V.V. zit er wel een
dikke boterham in, dacht ik.

Wat Bartje nou allemaal leutert over

mijnheer Momus vind ik wel wat over-

dreven. Ik beft er nooit zo voor iemand
zo in z'n hemd te zetten. En nog wel in

onze eigen krant. Jans lacht maar. 'Bart-

tje is getikt!' zegt ze. En daar houden
we 't maar op.

Mfn hoek is vol en het blijft zomer. De
fnsdranken zhn bijzonder populair. Vroeg
komen is de boodschap! En, zoek de zon
op!

STOELEMAN

i f

De Raiffeisenhank
is goed voor uw geld . .

.

ook voor uw reisdeviezen
> Begin uw buitenlandse reis bi[ de Raiffeisenbank.

Wij weten alles over de vreemde valuta die u nodig
heeft.

Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor die

veilige reischeques. Voor alle financiële zaken
overigens/ die met uw buitenlandse reis te maken

s hebben.

3 Wij zijn u graag van dienstl

RAIFFEISENBANK — GROTE KROCHT 34-36 — TEL. 4105



Modehuis „JACKY"
GROTE KROCHT 23 — ZANDVOORT — TEL 02507-4475

ANEGANG 23 HAARLEM TEL. 023-13438

knalt de hele zomervoorraad eruit E

1

Komt, ziet en overtuigt U!

In onze herenmodezaak
Anegang 21, Haarlem »«
lichtgewichtcostuums 4H,"

Ook in grote maten

*i£v~ï*m

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

HALTESTRAAT 3

Alleen vrijdag en zaterdag
Export kwaliteit geniest kalfsvlees ! !

!

500 gram kalfslapnen «> tf*Qvan 4.98 voor O19O
500 gram kalfsrollade A Ji&L

. van 5.50 voor 4»40
500 gr. malse rosbief ... 4,88

100 gr. malse biefstuk 1,30

500 gr. varkensfrikando 4,98

500 gr. varkensrollade 4,88

500 gr. pracht OSSELAPPEN 2,98

500gr.fijne RIBLAPPEN .\. ..3,98

500 gr. BIEFLAPPEN '..... 4,15

500 gr. doorr. RUNDLAPPEN 2,48

DINSDAG
750 gram
pracht LAPPEN
klein randje vet

3,98

WOENSDAG
500 gr. heerlijk

VLEESGEHAKT
3 slavinken I

3 hamburgers S

3 frikandellen \

1,68

99
DONDERDAG
250 gr. bief-tartaar 1,68

250 gr. rauwe lever ......"... 0,78

1 kilo doorregen

rundlappen 3,98'

Voor de boterham,

per5 150 gram
véél voordeliger!

150 gr. pekelvlees 0,89

150 gr. gebr. rosbief 1,49"

150 gr. gebr. frikando ...1,49

150 gr. gebr. gehakt 0,69

150 gir. achterham 1,49

150 gr. osseworst 0,94

150 'gr. cervelaatw 0,94

150 gr. boerenw 0,94

150 gr. boterh.w. 0,74

150igr. saks 0,69

J.50"gr. paté .-. 0,94

150gr.LEVER 0,99

enz.,' enz.

500 gr. HAMLAPPEN 4,98

500gr.ronde LAMSBOUT 3,98

500 gr. magere LAMSLAPPEN 2,98

500 gr. LAMSKARBONADE 1,98

1 KILO LAMSKARBONADE 3,50

Weekendreklame

100 gr. ham en

100 gr. saks

samen

Voor uw hondden poes:

500 gr. lamsvlees 90ct.

Verder: HART KOP-

VLEES, PENS, UIER.

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

1c AANLEGf

1c OMBOUW;

1c ONDERHOUD

£ REPARATIE

if. CENTRALE VERWARMING

-fa AARDGAS-INSTALLATIES

* OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

Pasfoto's in 1 minuut

Pasfoto's in 1 minuut
M ft

Pasfoto's in 1 minuut
bij topkwaliteit. u

FOTO HAMBURG
Gr. Krocht 19, tel. 2510:1

Te koop: lange^ witte
BRUIDSJAPON ' m. ' sleep,

mt. 36-38, handwerk, iets

moois! Bllderdrjkstraat 7,

telefoon 2508.

Restanten
Wollen AaBee PLAÏDS v

ƒ 30,-; ' gehaakte SPREIEN,
wit, ƒ20,-; pastel ƒ23,-;

machinaal Smyrna TA- '

FELKLEEDJES v.a. ƒ5,-;

TAPIJTTEGELS 20%
KORTING!
Vinkenstr. 30, tel. 5383.

WELKE jongen, i.b.v.

brommer kan van 21-7 tot

•en met 2 aUg. BESTEL-
WERK doen ?V Tel. 4167.

Aang.: DAFFODIL DE
LUX '62, i.pr.st, gerev.

motor. Spotkoopje!
Mr. Troelstrastraat 24,

telefoon 4340.

Bijverdienste: M&nnelijke
KRACHT gevr. v. schoon-
houden trapportaal, etc. in

kl. flatgeb., enige uren per
week. Tel. 5070.

TE KOOP:
koelkast AEG, tafelmodel,

ƒ65,-, i.g.st; centrifuge,

Scharpf, ƒ50,-, goed on-

derh. en een motor, 1/4
p.k., goed voor slflpsteen,

enz., pr.st, ƒ20,-. Zee-

straat 37 hs., tel. 4590.

Gevr. in gezin m. 3 kind.:

lief en handig MEISJE
als hulp i.d. huish. v. hal-

ve dgn. Tevens WERK-
STER v. 1 of meerdere
ocht. p.w. Mw. v. Oostrum
Kostverl.str. 127, tel. 3647.

HUIS 'te koop' gevr., geh.

of gedeelt. te ' aanv., inw.

van Zandv. Br. ond. nr.

5502 bur. Zandv. Crt.

Met SPOED, HUIS of
FLAT 'te huur gevr. v.

gezin, van 4 pers. voor
een verbl. van een jaar.

Tel. 02964-31385, Am-
stelveen of Amster-
damseweg 457. Mevr.
Havenberg-Vlasman.

Verloren in de avond-

uren van j.1. woensdag:

licht blauw geh. VEST
in de omg van zd.-boul.

Tel. 020-314194.

Voor

Jong echtp., zonder kind.,

zoekt gemeub. of ,ongem."
APPART. m. keuken en'

douche, v. aug., sept. en
okt., evt. langer. De heer
Hoolwerf, Stadhouderslaan
97, Utrecht.

2 KAM.-WERKMEISJES
gevr. Hotel Van der Aar,
Brederodestraat 44, telef.

4802.

familiedrukwerk

naar.

HEREN gevr. door de
Operettever. Z.O.V. Repeti-
tie donderdags om 8 u. in
Hotel Keur, Zeestraat.

Drukkerij Oudt

v/h Gertenbach

Achterweg 1, telefoon 2135

Voor uw vakantie brengen

wij U een nieuwe sortering,

o.a.:

JACKS, vlotte modellen in Polyester,

katoen en Terlenka van 19,75 tot 49,

—

PANTALONS, katoen, Polyester, blij-

vend vouwhoudend 24,

—

Terlenka, Trevira en Polyester,

27,50 tot 54,—
SHORTS, Terlenka 17,90, katoen 9,90

WEEKENDERS in vele kleuren en uit-

voeringen van 13,90 tot 24,90

Velours sweaters 17,90, vele kleuren.

PULL POLO'S in diverse soorten

19,75 tot 39,75

Badstof sweaters van 11,90 tot 27,

—

Nylon REGENJASSEN 13,50.

).2&&tték^r
SPECIAALZAAK VOOR -

HEREHHODEütHEREWUEDING

KERKSTR.20 > TEI-.3136

Autoverhuur en GLuick service Zandvoort

SHELL-STATI0N

• De NIEUWSTE auto's met ALL RISKS
verzekering

• Snelle reparatie aan uw wagen

• Uw verzekeringen verzorgen wij

GARAGE:
Dr. Schaepmanstraat 1, hk. Brederode-
straat - Telefoon 02507-4580.

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
fevert rechtstreeks van de groothandel:

DVINZAND, METSELZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
FLAGSTONES
PADTEGELS
GRJNTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4-996

\^,ordetterie

ciióon .ecjctnce

daar slaagt Ui-

KostverlorensVaat ] 49-

Zandvoort Tel; 4492'

IWANOWITCH
Suikerwerkfabriek — Zandvoort

VRAAGT VOOR DIREKT:

mannelijke fabriekshulp
bij voorkeur bakkerservaring

vrouwelijke krachten
voor de inpakafdeling. Ook gehuwden, evt. voor

halve dagen. 5 daagse werkweek, 42 1/» uur p.w.

Aanm.: Oranjeslr. 12 van 8 tot 6 uur, tel. 2470

^*"*^^^

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 TELEFOON 023-24 28 30

Per 1 september of eerder gevraagd op niet al

te groot, maar wel dynamisch en toch prettig
kantoor:

enkele jongelui

(manl. of vrl.)

ter assistentie van onze boekhouder en verkoop-
afdeling.

MULO-diploma of gelijkwaardige opleiding ge-
wenst. Eventuele reiskosten worden vergoed.

Sollicitaties te richten aan:

N.V. KRACHT-LANDBOUW
Prinsesseweg 54 - Zandvoort - Tel. 02507-4341

Door specialisatie

Algehele radicale

opruimings-verkoop

!

Slechts 10 dagen of eerder, zolang de voorraad
strekt, uitsluitend alle

Zomermantels Mantelkostuums

Broekpakken Japonnen

Mantels met bijpassende japonnen

Regenmantels enz. enz.

weg er mee .

39.- 45.- 69.-

Als extra reklame:
een unieke, allernieuwste kollektie reeds voor-
geleverde

WINTERMANTELS
(180 stuks) w.o. met zeer fraaie EDELBONT-
KRAGEN, o.a. camels, mohairs, tweeds, velours,
(dubbele waard)

89.-

BONT MANTELS
(bijpassende nertsïioeden), stola's, capes, kra-
watten

107c 20% 30% 40% korting
Een voorbeeld uit vele:

Lange nertslcopmantel ƒ 795,

—

Grijp deze kans! Dit is uniek! Dit komt nooit
weer!

Mevr. J. Collewijn
(mannequin)

KLEINE HOUTSTRAAT 24 — HAARLEM

Seizoenopruiming

TT E
HALTESTRAAT 59

Kinderkleding tot 12 jaar

Badjasjes - badstoftruitjes

ZOMERJURKEN, mt. 134/146 14,90

OVERGOOIERS, mt. 122/134 13,90

BABY JACKS, rosé 16,00

BABY VESTJES, vanaf 5,90

MEISJES BLOUSJES KM, mt. 86/104 2,98

Voor elk klusje o£ karwei, het hout van

W. JANSEN hoort er bij!

Zaterdags geopend van 9

—

5 vur

Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuivering-
installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107

Abonneert u op de Zandvoortse Courant

*w*B^^^a*^**^^^^Ni^^^^#|l,^i
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voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

Direkte levering mogelijk van:

transportabele
AIR-
CONDITIONERS
voor

luchtkoeling

en ontvochting
voor ruimten van 60—250 m3, eventueel op verplaatsbaar onder-

stel, prijzen: ƒ 775,— tot ƒ 1.570,— , voor winkels, restaurants,

kantoor- en woonruimten, praktijklokalen, etc.

Voor informatie:

„TECHNISCH WERK"
Thorbeckestraat 19 - Telefoon 3270 - Zandvoort

ZONNEBRILLEN

AUTOVERZEKERING
Cataloguswaarde
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et. p.mm.-hoogte

abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;

per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

losse exemplaren 20 cent.

giro 52 33 44 tn.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 2135.

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 — UITGAVE: DRUKKERIJ OUDT v|h GERTENBACH

foto international '69

in zandvoort

Voor de vijfde maal sedert het be-

staan van de 'Fotokring Zand-

voort' is er een internationale foto-

tentoonstelling te Zandvoort. Door
de vruchtbare samenwerking met
de Fotogroep 'De Muggen' te

Haarlem, heeft men internationale

kontakten kunnen leggen, die kul-

mineren in een reeks uitstekende

eksposities op foto-artistiek gebied;

Deze tentoonstelling, die vrijdag-

avond j.1. officieel door wethouder

J. L. C. Lindeman geopend werd,

waarbij talrijke genodigden aanwe-

zig waren, laat — behalve van de

eerder genoemde verenigingen —
ook inzendingen zien van de Oslo

Kamera Klubb Noorwegen uit Os-

lo en het Landesverband Berlin

V.D.A.V. Duitsland. Er zijn onge-

veer zestig werken geëksposeerd in

zwart-wit en Meur.

De tentoonstelling staat onder auspiciën
van de Contact Commissie Culturele Be-
langen, waarvan de voorzitter, de heer
J. G. Bisenberger, vrijdagavond een kort
inleidend, woord sprak. Hij werd hierin
gevolgd door wethouder Lindeman, die

het — wegens de heersende temperatuur
in de hal! — beloofde 'het ook kort te

zullen houden!'
In zijn toespraak wees de wethouder

o.m. op het internationale karakter van
de tentoonstelling, die hem zeer getrof-
fen had. Hij was bijzonder ingenomen
wat hier door voortreffelijk voorbereidend
werk bijeen gebracht was. Hij merkte op
dat er sedert de eerste fototentoonstel-
ling (Amsterdam 1855) wel het een en
ander veranderd was, niet het minst in
artistiek opzicht.

Opvallend bij deze tentoonstelling is o.i.

het streven naar een zekere geforceerd-
heid, die soms bijna het karakter van de
fotokunst aantast. Wij bedoelen de 'ge-

maniereerdheid' in de techniek, die hier
en daar de indruk gaf dat er eerder
sprake was van een ontwikkeltechniek
dan van foto-artisticiteit.

Hoe lofwaardig op zichzelf ook, maar
wij dachten dat fotograferen in de eerste
plaats voor een belangrijk deel het weer-
geven 'van de ogenblikkelijke realiteit

was, een shot, die het leven van het on-
ontkoombare nu vastlegt. Je staat 'wel

stil bij een kinderkopje, een gerimpeld
vrouwtjeshoofd of een peinzend meisjes-
gezicht en je vraagt je af uit welk ge-
zichtspunt hier nu het leven of zelfs ook
de bezonkenheid naar voren komt. Maar

je wordt niet direkt getroffen door het
enigszins 'kunstmatig' aandoend effekt

van een ontwikkeltechniek, waarin de
vormgeving vervaagd door een enkel lij-

nenspel, dat misschien nog kan boeien,

maar niet ontroeren.
Wij willen gaarne toegeven dat. onze vi-

sie er een van een leek is en wellicht zijn

er anderen, die in staat zijn te motive-
ren waarom juist déze foto's hen zo tref-

fen.

De tentoonstelling i's met bekwaamheid
zodanig opgesteld, dat men rustig 'af-

stand kan nemen'. Hier willen wij even
de opmerking- maken dat het prettig zou
zijn wanneer het publiek hiervoor begrip
^oonde en niet — zoals vrijdagavond ge-
beurde! — vlak voor de foto's met elkaar
staat te praten, zodat men eventueel ge-
dwongen is te verzoeken of de blokkade
van het vrije zicht even mag worden op-
geheven!

Zeer merkwaardige inzendingen zijn de
zgn. dubbel-opnamen, waarvan er een ons
wel trof: een door blond haar omkranst
vrouwengezicht in een geopende . hand.
En — zoals wij ze zouden willen noe-

men — de 'science fictionfoto's, die een
bijna spookachtig beeld geven. In dit

verband wijzen wij op de vier naakten
van een inzender uit Oslo.

Het volgend ogenblik treft dan weer -de

rust en de verlatenheid van een polder-
landschap of de verstilde beweging van
druipend ijs op ruitjesgaas!
Zo is er bijzonder veel verscheidenheid

op deze tentoonstelling en wij kunnen
niet anders dan u een bezoek van harte
aanbevelen. U kunt dagelijks op verschil-

lende tijden terecht, (tot en met zondag
17 atfgustus a.s. nog)
Een aardige attraktie vormt de 'kleine

ekspositie van 'Oud-Zandvoort', die in de
kleine zaal van het Gemeenschapshuis is

ondergebracht. Zandvoort, vroeger en nu!
De Folfkloristische vereniging 'De Wurf'
heeft hiervoor een aantal voorwerpen, o.a.

twee grote poppen, voorstellende een echt-

paar in oud-Zandvoortse klederdracht, af-

gestaan. H.W.

RAADSLEDEN VRAGEN
OPHELDERING OVER LATE
VERZENDING OFFICIEEL
SCHRIJVEN VAN GS
Vijf raadsleden, de heren Dukkers, Kok,
Plieringa, Janssens en Kuypers Wentink,
hebben -burgemeester en wethouders
schriftelijk om opheldering gevraagd over
de oorzaak van de late ontvangst van de
officiële bevestiging van de uitspraak
van Gedeputeerde Staten inzake het
raadslidmaatschap van de heer Pas. De
brief, waarin GS" mededeling van hun be-
sluit doen, gedagtekend 3 juli j.1., is op
4 juli op het gemeentehuis ontvangen,
maar werd niet eerder dan 15 juli j.1.

door de raadsleden ontvangen. De afge-
vaardigden, die bij de Kroon tegen het be-

sluit van GS in beroep wilden gaan, had-
den toen nog maar enkele dagen de tijd

hun bezwaarschrift samen te stellen en
te verzenden.
De termijn, waarin appèl bij de Kroon

kan worden aangetekend, is vastgesteld
op veertien dagen, gerekend vanaf het
moment van de uitspraak van een be-
stuursinstantie.

JONGENS VERNIELDEN
RUITEN
ZVM-HOOFDTRIBUNE
Twee in de badplaats logerende utrechtse
jongens werden vorige week door de po-
litie aangehouden. Zij hadden hun vrije

tijd doorgebracht met het vernielen var.

de ruiten van de hoofdtribune van Zand-
voortmeeuwen. De schade, ongeveer drie-

honderd gulden, komt voor rekening van
de ouders van de lieverdjes uit de dom-
stad.

OEFENTOCHT
REDDINGBOOT
Op zaterdag 2 augustus a.s. zal de in

Zandvoort gestationneerde reddingboot
van de KNZHRMj uitvaren voor het hou-
den van de driemaandelijkse oefentocht.

DRIE VOERTUIGEN
BIJ AANRIJDING
BETROKKEN
Zondagavond raakten omstreeks zes uur
op de boulevard Barnaart twee motorrij-
ders en een auto bij een aanrijding be-
trokken.' De bestuurder van de auto, een
27-jarige inwoner van Amsterdam, reed
tussen twee files van voertuigen richting
Zandvoort toen hij in botsing kwam met
een links van de file rijdende motor, be-
stuurd door een ingezetene van Zaandam.
Op hét moment van de aanrijding ramde
een tweede motor, bestuurd door een 19-
jarige inwoner van Beverwijk, de auto.
Tengevolge van de botsing brak de duo-
passagiere van de motorrijder uit Zaan-
dam een been en werd overgebracht naar
een Haarlems ziekenhuis. De materiële
schade was vrij aanzienlijk.

REKREADE '69

PRESENTEERT
ORGELKONCERT
Onder auspiciën van Rekreade '69 vindt
vrijdagavond in de r.k. Agathakerk aan
de Grote Krocht een orgelkoncert plaats
door de vaste organist van de kerk, Lou-
rens Stuifbergen.
Op het programma, dat ongeveer drie

kwartier in beslag . zal nemen, staan
komposities van Samuel Scheidt (1587-
1750), twee koraalspelen van Joh. Brahms
(1833-1897) en werken van .de hedendaag-
se franse komponist en organist Olivier

Messiaen (geb. 1908) en de Nederlander
Hendrik Andriessen (geb. 1892).
Lourens Stuifbergen werd in 1946 te

Haarlem geboren. Na zijn middelbare
schoolopleiding werd hij leerling bij Nico
Waasdorp (orgel) en Hennie Schouten
(theorie). Hij gaf reeds eerder koncerten
in Zandvoort en enkele andere plaatsen.
Lourens Stuifbergen komponeerde een
aantal pianowerken, twee orgelwerken,
liederen voor sopraan en piano en eer.

klarinetsonate. Sinds 1962 is hij organist
van de St. Agathakerk.

maan-

Pi-aat

knmv wegraces

eergisteren op circuit

DUINBRANDJES
SNEL GEDOOFD
Het afgelopen weekeind moest de brand-

weer van de badplaats tweemaal in aktie

komen voor de bestrijding van een duin-

brand. Zaterdagmiddag had de kurkdro-

ge duinbegroeiing aan de Cort van der

Lindenstraat vlam gevat. Voor dat do

brandweer arriveerde hadden voorbijgan-

gers de vlammen reeds gedoofd.

Zondagmiddag bonden de spuitgasten de

strijd aan met een bermbrandje nabij

het emplacement van de NS. Men was het

vuur spoedig meester, zodat de schade

beperkt bleef tot enkele struiken.

* Bezoek Indonesië
1—26 november 1969 ƒ 3840,— per persoon.

Uitgebreid bezoek aan Java en Bali onder deskundige leiding.

Vraag nu ons programma en de voorwaarden tot deelname.

* Vliegvakanties in Europa
In augustus en september thans nog vele mogelijkheden.

Programma's worden op verzoek gratis toegezonden.

* Wintervakantie
in zon of sneeuw: Wij noteren nu reeds gegadigden, die straks de

eerste keus zullen hebben.

Haarlem

IRUYS&CO
EOSAGENTEN

Kruisstraat 43 Telefoon 321950

Zondagmiddag hebben de deelnemers aan
de door de KNMV . uitgeschreven weg-
wedstrijden voor internationale startbe-

wijshouders vanaf 1 uur tot half zes vrij-

wel onafgebroken over het wegdek van
het circuit gedaverd. Er verschenen eer-

gisteren in totaal zeven klassen aan de
start. De races werden afgesloten met
een wedstrijd voor zijspanmotoren. De
uitslagen luiden als volgt:

Nationale 350 cc klasse:

1. Theo Bult, Lonneker, Yamaha, in

18.32.6=135.672 km; 2. Henk Naber, Win-
kel, Kawasaki; 3. Henk Tappel, Assen,
Yamaha. Snelste ronde: Bult, in 1.48=
139.766 km.
Internationale 350 cc klasse:

1. Jan Kostwinder, Rotterdam, Yamaha
in 18.31.8=135.769 km; 2. Leo Commu,
Hilversum, Yamaha; 3. Willem Dolfing,

Beilen, Honda. Snelste ronde: Commu,
in 1.47.7=140.155 km.
Nationale 250 cc klasse:

1. Nelis Geukens, Amsterdam, Yamaha,
in 18.51.6=133.593 km; 2. Henk Tappel,

Assen, Yamaha; 3. Simon Doodeman,
Zaandam, Bultaco. Snelste ronde: Geu-
kens in 1.50.2=136.976 km.
Klasse 50 cc internationalen:

1. Jos Schrugers, Haarlem, Kreidler, in

21.14.8=118.409 km; 2. Jan Bruins, De-
venter, Kreidler; 3. Teunis Ramaker,
Hattem, Kreidler. Snelste ronde voor Ri-

nus Foekema uit Den Haag met Kreidler

in 2.05.1=120.661 km.

Klasse 125 cc internationalen:

1. Louis van Rijswijk, Den Haag, met
Yamaha, in 19.45.3=127.350 km; 2. Jan
Huberts, Den Haag met MZ; 3. Wil Har-
tog, Abbekerk met Honda. Snelste ronde:

Huberts in 1.55.5=130.352 km.

Klasse 500 cc internationalen:

1. Theo Louwes, Schildwolde met Norton,

in 18.32.2=135.707 km; 2. Rob Noorlan-
der, Gouda, met BMWS 3. Henk Kist,

Eindhoven, Honda. Snelste ronde voor
Louwes in 1.48.7=138.886 km.
Klasse 250 cc internationalen:

1. Wil Hartog, Abbekerk, Yamaha in

22.03.9=136.821 km; 2. Leo Commu, Hil-

versum, Yamaha in 22.04.4; 3. Rob Bron,
Amsterdam, Kawasaki, in 22.05.3. Snelste

ronde voor Hartog in 1.48=139.766 km.

MOTORCROSS
OP CIRCUIT-TERREIN
Op zondag 3 augustus a.s. organiseert de

motor- en autoclub 'Zandvoort' onder

auspiciën van de K.N.Mi.V. voor de zeven-

de keer een motorcross op het binnenter-

rein van het circuit.

Het programma omvat zeven wedstrij-

den met twee manches voor de 50 cc se-

nioren, twee series en een finale voor de

250 cc junioren en twee manches voor de
zijspanklassé intern, en senioren.

GESLAAGD
VOOR DIPLOMA
Voor het diploma adsp. waterbouwkundi-
opzichter-tekenaar slaagde voiïge week
de in Zandvoort woonachtige hr. W. P. C.
Schilpzand.

Zijspanklasse:
1. Herman Oosterloo, Hilversum, BMW,
in 16.34.7=115.567 km; 2. Cees Smit, Zd.-

Scharwoude, BMW; 3. Bertus Vermeulen,
Hilversum, BMW. Snelste ronde voor
Oosterloo in 2.01.9=123.829 km.

2890
VERKEERSDODEN
IN 1968
Vorig jaar vielen in het nederlandse
wegverkeer 2890 doden en 62087 licht- of
ernstig gewonden. Ten opzichte van 1967
geeft het dodencijfer een stijging te zien
van één procent. Deze cijfers staan ver-
meld in het zojuist verschenen jaarver-
slag van het Verbond voor Veilig Ver-
keer.

Het verbond noemt het verheugend dat
'deze stijging aanzienlijk beneden het
jaargemiddelde van 6,5 procent over de
afgelopen vijf jaar is gebleven. Ook het
aantal doden, berekend naar het aantal
motorvoertuigen, geeft een iets gewijzigd
beeld te zien: in 1967 tien op de 7436 mo-
torvoertuigen; in 1968 tien op de 8300
motorvoertuigen', aldus het jaarverslag.

'Van een feitelijke vermindering van de
absolute cijfers is', aldus het jaarverslag,
'geen sprake'. 'Bovendien hebben bijvoor-
beeld de jaren 1958 en 1963 veel sterkere
dalingen van het dodental te zien gege-
ven, die later door aanzienlijke stijgingen
werden gevolgd. Zo volgde na de daling
van 3,6 procent in 1963 een stijging van
18,3 procent in 1964'.

In het jaarverslag staat verder dat het
van groot belang kan zijn om 'veel tijd

en geld te spenderen aan het zoeken naai-
en het konstrueren van een autogordel,
die de hoogst mogelijke veiligheid biedt.

Het is van niet minder belang weten-
schappelijk vast te stellen, wat de oor-
zaak is van het feit dat zovelen de auto-
gordel niet gebruiken en na te gaan langs
welke weg- hierin verbetering gebracht
kan worden'.

Het verbond wijst in zijn jaarverslag
verder op de betekenis van voorlichting
aan het publiek over lokale — soms tij-

delijke — gevaarsituaties en noemt daar-
bij als voorbeeld de onlangs op Rijksweg
13 gevoerde aktie 'Dimlicht, geen stads-
licht*.

Andere aktiviteiten, die krachtens een
verzoek aan de minister voor verkeer en
waterstaat op het programma staan, zijn:
uitwerking van een voorstel voor het
stichten van een beroepsschool voor ver-
keersdeskundigen, voorbereiding van een
televisiekursus en bestudering van maat-
regelen ter bescherming van kleuters in
het verkeer.

ZRB-KOLLEKTE
BRACHT RUIM ƒ 2000,- OP
Afgelopen zondag hielden de leden van
de Zandvoortse Reddingsbrigade voor de
eerste maal in het zomerseizoen een
bliksemkollekte onder de strandbezoekers.

Hoe groot de waardering van het pu-
bliek wel is voor het werk van de kust-

brigade, bewees het bedrag dat in enkele

uren werd opgehaald: ƒ 2013,61.

Na de geslaagde maanlanding overweegt
president Niocon de historische dag vóór
dinsdag tot maandag uit te roepen.

Er zullen uitsluitend zwijgzame astronau-

ten op de maan landen, dit om het pra-

ten in de ruimte te beteugelen.

De uitdrukking 'loop naar de maan', zal

worden vervangen door 'loop naar Mars',

het volgende reisdoel van de mens.

Sinds de maanlanding spreken de meeste
Amerikanen een beetje NASAal.

Thor Heyerdahl wil nu bewijzen dat de
Egyptenaren eerder op de maan waren
door een pyramide om te draaien'. De on-

derzijde was het platjorm vanwaar zij

opstegen.

De beivoners van de amsterdamse Apol-
lolaan voelen zich nu nóg meer boven
hun omgeving verheven.

De helft van de maan is van de Turken.
Het beivijs daarvoor voeren zij al eeuwen
in hun vlag.

Armstrong, Aldrin en Collins waren de
voornaamste gasten in de Henk Terlin-

genshow.

Vanaf de maan gezien zijn de problemen
op het ondermaanse in een handomdraai
op te lossen.

Verliefde paartjes kunnen binnenkort
naar de aarde kijken.

Armstrong mist een rib. Er is een vrouw
op de maan.

Armstrong junior: 'Mijn vader is het
mannetje van de maan'.
Aldrin junior: 'Nietes, mijn vader'!

Ik heb eerbied voor jou grijze manen.

Tengerieve van maanreizigers zullen de
Russen binnenkort een locnapark op deze
planeet vestigen.

De vraag is: hebben de astronauten Arm-
strong en Aldrin nu ivel of geen maan-
dope ontvangen?

We zullen ze missen, de radde praters
Armstrong, Aldrin en Collins.

Honston: 'Van wie is dat plasje op de
maan ?'

De bemanning van de papyrusboot heeft
een gelukstelegram aan de maanwande-
laars gezonden: 'Prachtig gedaan. Volgen
u binnenkort met vlieger.'

PV Pleines zal deelnemen aan de eerste
wcdvlucht voor postduiven vanaf de
maan.

Op de maan is het alle dagen as-woens-
dag.

Maan aan aarde: 'Dank u voor landings-
gestel. Wij komen spoedig!'

Worstelt u ook met een maankater?
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FAMILIEBERICHTEN

Onder het motto 'kort maar hevig' is

hier een recente partij uit het kampioen-
schap van Leningrad.

Karascv—Iojfe

Kampioenschap Leningrad 19G0

1. e2-el, c7-c5, 2. Pgl-i'3, d7-dff, 3. d2-d4,
c5xdl, 4. Pf3xd4, Pg8-f6, 5. Pbl-c3, a7-
a6, 0. Ltl-e2, e7-e5, 7. Pd4-b3, Lf8-e7, 8.

0-0, 0-0, 9. i'2-f4, Pta8-d7, 10. a2-a4, e5 x
f'4? (Zeer tweesnijdend! Zwart verkrijgt
nu weliswaar velu e5 voor zijn paard,
maar hij geeft de beheersing van veld d4
op. Juist liet beheersen van dit centrum-
veld is één van de doelstellingen van het
onderhavige zwarte systeem, de zgn. Naj-
dorf-variant. In het vervolg blijkt ook de
omstandigheid, dat Wit zijn paard via d4
weer in aklie brengt, zwaarder te wegen
dan de bezetting van veld e5 door een
zwart paard. In de partij Botwinnik

—

Petrosian, Budapest 1952, deed Zwart
het beter met 10. ...b6 benevens Lb7) 11.
Lelxf-i, Pd7-e5, 12. a4-a5, Tf8-e8? (Nut-
teloos. Beter was althans 12. ...Le6) 13.
Kgl-hl, Dd8-c7, 14. Lc3-g5, Lc8-e6, 15.
PbS-d4, h7-h6 (Lokt de storm wel uit,

maar de situatie was al kritiek) 16. Lg5
xf6, Le7xf6, 17. Til x f6!, g7xf6, 18.
Ddl-d2, Pe5-c6 (In stellingen als deze is

een kwaliteitsoffer op i'6 bijna altijd goed.
In plaats van do tekstzet verloor 18. ...

Kg7, 19. Pd5, Ld5:? ook wegens 20.

Pf5+ . Thans speelt Wit de paarden 'an-
dersom') 19. Pd4-f5!, Lo6xf5, 20. Pc3-
d5!, Dc7-d8, 21. Dd2xh6!, L15-g6, 22.

Tal-a3! en Zwart gaf op. Tegen de drei-
ging 23. Th3 valt niets meer in te bren-
gen.
Voor de liefhebbers van het schaakpro-
bleom, die lange tijd niet aan hun trek-
ken zijn gekomen, volgt hier een driezet
ter oplossing. In de stelling, afgebeeld in
het diagram luidt de opgave:

Met grote droefheid geven wij U
kennis van het plotseling overlijden
van mijn geliefde man, onze zorg-
zame vader en grootvader, broer,

zwager en oom

ARIE KEUR
op do leeftijd van 67 jaar.

M. L. E. Keur-van Oost
L. A. J. Haagen-Keur
D. Haagen
J. M. de Jong-Keur
S. E. de Jong
kleinkinderen en
verdere familie

Zandvoort, 21 juli 1969
Correspondentie-adres:
Helmersstraat 22

De begrafenis zal plaatsvinden te

Empangeni, Natal, Zuid-Afrika.

Stichting Touring Zandvoort (VVV)

vraagt betrouwbare

in verband met ée grote seizoendrukte.

Alleen zij, die telefonisch bereikbaar zijn,

gelieve zich op te geven: tel. 2262 of 5429

of ten kantore van de V.V.V., Raadhuis-
plein.

Wit speelt en geeft mat in drie zetten.
(Wit: Kd2, Td8, Lb7, Lh2, Pd6, pionnen
c4 en e4; Zwart: Kd4, Ld7, pionnen b5,
c5, f5 en f6)

De Rus Oreshin won er in 1966 een
eerste prijs mee. De oplossing toon ik u
volgende week\ Inmiddels kunt u uw
krachten er op beproeven; al te moeilijk
is het waarschijnlijk niet.

Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

P.V. 'PLEINES'
Eergisteren vlogen de duiven van de le-

den van Pleines vanaf Stronbeek naar
Zandvoort: afstand 165 km. Onder weinig
gunstige weersomstandigheden gelost, ar-
riveerde de eerste duif om 13.04 uur en
de laatste duif die in de prijzen viel om
14.21 uur. De uitslagen luiden:
K. Dnehuizen: 1, 2, 7, 24, 35, 41; Jb. Ko-
per: 3, 18, 20, 27, 31; P. Dannenburg: 4,

17; M. Koper: 5, 9, 19, 50; P. Koper: 6,

2S„ 33; C. Kerkman: 8, 37, 49; W. Drie-
huizen: 10, 12, 26, 45, 46; R. Driehuizen:
11, 16; J. Harteveld: 13, 32; H. Lans-
dorp: 14, 34, 51; H. Dorsman: 15, 39; A.
Molenaar: 21; W. Terol: 22, 48; J. Zwart:
23, 47; D. Bol: 25, 30; J. Donker: 29, 44;
C. Visser: 36, 52; J. Vos: 38, 40, 42, 43.

De vereniging nam op 12 en 13 juli j.1.

deel aan een tweetal wedvluchten.
12 juli vlogen de duiven vanaf Limoges
over een afstand van 770 km naar de
badplaats. Gelost om 5 uur in de morgen,
arriveerde de eerste duif zondag om
10.30 uur. De laatste duif kwam dinsdag
op de thuisbasis aan. De uitslag: M. Ko-
per: 1, 2, 3, 5; Jb. Koper: 4.

13 juli nam de vereniging "deel aan een
wedvlucht van St. Kath. Waver. De af-
stand di,c de duiven moesten afleggen,
bedroeg 145 km. Gelost om 8.03 uur, ver-
scheen de eerste duif om 10.14 uur en de
laatste om 10.55 uur. De resultaten wa-
ren:

K. Driehuizen: 1, 2, 7, 15, 17, 25, 30, 38,
40, 53, 57; P. Dannenburg: 3, 4, 20, 37,
62; B. Lukassen: 5, 44, 63; R. Driehuizen:
6, 27, 70; J. Fransen: 8, 13, 45; W. Terol:
9, 19, 26, 47, 49, 68. H. Lansdorp: 10, 21.

28,; Jb. Koper: 11, 18, 43, 52, 60, 66, 67;
J. Harteveld: 12, 23, 35, 48, 59; M. Koper:
14, 16, 27, 31, 41, 71; A. Molenaar: 22.
51; J. Donker: 24, 55, 61; D. Molenaar:
32; W. Driehuizen: 33, 34, 42, 44, 54, 56;
H. Dorsman: 36. C. Visser: 39, 50; P. Ko-
per: 58. L. Bol: 65, 69.

KOMPETITIE-INDELING
ZANDV.M. 1

In de KNVB-kompetitie 1969-'70 — die
op zondag 7 september a.s. van start gaat— ontmoet Zandvoortmceuwcn 1 in afd.
West 1, 2e klasse A, de navolgende
klups:
DEM (Beverwijk), DWV (Amsterdam),
De Forosters (Heiloo), Hülcgom, Kon.
HFC (Haarlem), Purmerstcijn (Purmer-
end), Ripperda (Haarl.), Velsen (Sant-
poort), Vitesse '22 (Castricum), VVB
(Velsen), Zaandijk en Zilvermeeuwen
(Zaandam).

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de kor-
respondentie uiterlijk ter post moet zijn
bezorgd, staan achter de naam van het
schip vermeld.

Australië: m.s. 'Talabot', 21-7
Brazilië: m.s. 'Adara', 23-7

Chili: m.s. 'Cartagena de Indias', 23-7
Ned. Antillen: m.s. 'Theron', 22-7
Nieuw-Zeeland: m.s. 'Port Vindex', 21-7
Suriname: m.s. 'Memnon', 21-7
Verenigde Staten van Amerika:

m.s. 'Weser Express', 21-7
m.s. 'Atlantic Song', 24-7

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:
m.s. 'Serooskerk', 23-7

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-
kantoren.

doorloper
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et. p.mm.-hoogte

abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;

per post ƒ 11,— ; buitenland f 13,—

;

losse exemplaren 20 cent.

giro 52 33 44 t.n.v. ijs' de jong

postbus 23, telefoon 2135.

ZANDYOORTSE
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 — UITGAVE: DRUK^RU^QUPT.^IhveERTMJSACH

rekreade-jeugd

gaf haar visie

op maanlanding

Woensdagavond telde om even over

zeven in verenigingsgebouw 'De

Krocht' een sonore stem langzaam:

'five, four, three, two ', waarna

heel kalm en rustig een raket van

het toneel opsteeg. Dit was het be-

gin van het Maanfestival, dat Re-

kreade '69 georganiseerd had om
kinderen hun visie te laten geven

op het grote gebeuren van het lan-

den van twee mensen op de maan.

De wanden van het gebouw waren ver-
sierd met tekeningen die allemaal op de
maan betrekking hadden. Er waren
vriendelijke gezichten van lachende ma-
nen, maar ook tekeningen van raketten,
maanlanders, maankostuums, enz. Opval-
lend was een tekening van een enorme
parachute, geflankeerd door onze neder-
landse driekleur. Een kostelijk staaltje
van chauvinisme!

De show werd geopend met het optre-
den van vier tamboer-majorettes, die met
marsmuziek het maanvolk wekten. Daar-
na maakten we kennis met marktvrouw-
tjes die maanzaadbroodjes verkochten,
met bloemenverkoopsters, die (hoe kan
het anders!) maanbloemen aanboden, met
cowboys en allerlei figuren, die we ook
hier op aarde regelmatig zien. Veel suk-
ses had het maanorkest, waarna dia's

van het maanoppervlak werden vertoond.
Deze dia's waren door de kinderen zelf

gemaakt en ze toonden kraters, meteoren
en riviermonden. Op sommige dia's was
duidelijk te zien dat leven op de maan
mogelijk is.

Ook waren wij getuige van de eerste'

stappen van Armstrong op de maan.
Armstrong, voorzichtig lopend in zijn

enorme maanschoenen, gaf zijn bevindin-
gen door aan Houston, vanwaar hij zijn

instrukties kreeg. De konversatie werd in

het Duits gevoerd en later door een der
teamleden van Rekreade '69 vertaald.
Dat ook op de maan balletdansen mo-

gelijk is, bewezen drie jeugdige balleri-

na's, waarvan één zelfs het spitzen be-

heerste.

Een hoogtepunt vormde wel het daarna
volgende songfestival. De juryleden,
ouders wier kinderen niet aan het festi-

val deelnamen, konden door het opsteken
van nummers hun mate van waardering
kenbaar maken. AUe liedjes hadden be-
trekking op de maan en het zal de enkele
ouderen onder het publiek goed gedaan
hebben het bijna vergeten 'maantje tuurt,

maantje gluurt' weer eens te horen. De
eerste prijs ging naar het meisje Karin,
terwijl het jongetje Inas, dat zijn liedje

zelf had gemaakt, een tweede prijs

kreeg. De liedjes en de puntenwaardering
door de jury werden door twee jonge
meisjes in het Duits en in het Neder-

BURGERLIJKE STAND
18 juli 1969 — 24 juli 1969 y. '«•

lands aangekondigd, evenals dit met alle

onderdelen van de ruimte-show het geval
was. Beide jongedames kweten zich uit-

stekend van haar taak. Graag richten wij
een woord van waardering tot het team
van Rekreade '69 dat kans heeft gezien
in een (uiteraard) kort tijdsbestek een
show te brengen, waarin kinderen op hun
manier hun indrukken van de maanlan-
ding in tekening en spel tot uiting moch-
ten brengen.
Mogen wij tot slot even de opwekking

van de teamleidster om ook de kinderen

met mooi weer naar Rekreade te laten

gaan memoreren? De aktiviteiten ver-

plaatsen zich dan naar strand en duin,

zodat ook tijdens het spelen volop van
zon en zeelucht kan worden genoten.

Kr.M.

Overleden: Engelina Anna de Jager,
oud 86 jaar, geh. gew. met J. Benjaminse.
Ondertrouwd: Hendricus Cornelis van

Gog en Hendrika Johanne Fransen; Jo-
seph Padro en Helja Hendrika Elisabeth
Jacoba Anna Bonset; Werner Zerlauth en
Irma Poppen; MJatthijs Baardman en
Sijtje Bakker.
Gehuwd: Arnoldus Petrus van Litsen-

burg en Elisabeth Plukker; Johannes
Hendrikus Bluijs en Anna Maria Visser.
Geboren buiten de gemeente: Martina

Helena Maria, d.v. G. F. E. Jahn en A. J.

van Breukelen; Edwin, z.v. P. J. Drom-
mel en J. G. Consent; Manon Marie-Anne,
d.v. H. Kleyweg en M. Fransen; Eric Jan,
z.v. J. Klabou en C. M. A. B. Heesemans;
Anette Monique, d.v. J. Klok en A. Hen-
geveld.

Overleden buiten de gemeente: Heiman
Sanders,' oud 78 jaar, geh. gew. met S.

Prins; Franciscus Sjoukes, oud 83 jaar,

geh. gew. met A. M. Gerdes; Marcel Kla-
ver, oud 9 maanden.

WATERGETIJDEN

kommissie stelt

met zangvogels

insekten bestrijden

,»*V~»iS*« .. *-),-*—»

HW



mensen en zaken
bezoekje

De /ondag was zomers on vol-zonnig, zo-

dat metb het aangekondigde bezoek in de
weg btond Deze aanhef vereist enige op-

heldering En die, wordt ook wel gege-
ven, zij het in kode, want het gaat hier

om niets meer of minder dan land- en
luchtmacht Het is duidelijk dat men dan
em^e reserve betiacht In het kolt dus.

(De sclnandere lezer, cq lezeies zal uit

de hier volgende spaarzame gegevens
wellicht de ter zake doende konklusie

tiekken Wannee: deze to the point zijn,

kan hij/zij binnen afzienbaie tijd een uit-

nodiging vei wachten om te komen bab-

belen met de B V.D )

De luitenant (van de luchtmacht) was
al een poosje weg, met pensioen Nou
moet het wooid pensioen geen associaties

oproepen aan een verwelkte persoonlijk-

heid of een aan gebleken lijdende luite-

nant b cl Het is namelijk bij land- en
luchtmacht op de een of andeie wijze
mogelijk z'n uniform aan de wilgen te

hangen terwijl de geest nog uitermate
schei p en het vlees nog geenszins ver-

zwakt is Jawel, dat kan. De luitenant in

kwestie was dus in het genot gesteld van
een kang pensioen en zijn gelaatstrekken
vei toonden nog een betiekkehjke jeugdig-

heid (Een fianse filmster van twijfelach-

tige leeftijd bijvoorbeeld)
Hij was weg, al een maand of acht en

de dames kiegen een sudderend heimwee.
(Noot van de codeist- De dames zijn wer-
kelijk bestaande dames, hun hierna enke-

le malen te noemen namen zijn gefingeerd

(B B B. en staatsveiligheid en zo) en zij

maken als niet genoeg te waarderen bui-

get werkkrachten deel uit van de lucht-

machtstaf m Den Haag).
U ziet de relatie nu zeer duidelijk? De

luitenant zette voor zijn vertrek eveneens
de luchtmachtstaf op een hoog geestelijk

peil.

Omdat de dames heimwee hadden, zo-

als is opgemerkt, zal het niet moeilijk

vallen to konkluderen dat de luitenant

zich op de hem geëigende manier popu-
lair had gemaakt. Inderdaad, dat is dan
ook zo Zelfs bij de kolonel kon hij geen
kwaad doen Dit laatste kwam overigens

ook niet m z'n hoofd op. De dames — la-

ten wij ze voor 't gemak (m kode) Lucy
en Francis noemen — kwamen kirrend

opdraven. Ze troffen de luitenant in op-

timale konditie aan en vonden dat hij

weinig veranderd was Zeker, zijn geest

was ongebroken. Herinneringen werden
opgehaald en alles zag er weer als van
ouds uit. De vrouw des huizes zorgde

voor versnaperingen, terwijl de luitenant

als een alchimist m de keuken aan het

ïommelen was met glaasjes, flessen en
vuurwater-verdunmngsmiddelen. ( Deze
werkzaamheid ligt hem) Toen kwam er

even een kink m de kabel Een nieuwe fi-

guur kwam het gezelschap kompleteren
Een ietwat haveloze bruinachtige man,
die met een luchtmacht-gasmaskertas op
de heup zo vanuit de duinen via het ter-

ras de kamer binnen stapte. Hij werd
snel ontmaskerd: een burger werkkracht
bij de landmacht. Lucy en Francis keken
wat zuinig en even later — toen de man.

tegen de luitenant de opmerking 'blokke-

trekker' plaatste — beslist wantrouwig.
Enfin, de konversatie voltrok zich wat

stroef in het begin, omdat iedereen zich

op de vlakte hield. De duinwandelaar was
een beetje nijdig omdat hij zo spoedig
door de mand was gevallen, maar Lucy
en Francis kregen medelijden met hem en
begonnen zichzelf geweld aan te doen
door de landmacht in een, zij het bleek,

zonnetje ' te zetten. De landmachtman
glimlachte zuur en kieeg de kans van
z'n leven bij het tweede pilsje: Hij bracht
de luitenant diens komaf m herinnering,

heel losjes, bijna onverschillig.

En die komaf was het leger, de land-

macht' Nou, dat was dan misschien even
tegen het zere been, maar aangezien het

gezelschap geen yoghurt dronk, kwam
men bijzonder gauw over de eerste ont-

steltenis heen Lucy en Francis wisten

het trouwens, zodat de bom van de land-

macht maar een aimetieng rotje was
In de late namiddag had de oekumene

tussen land- en luchtmacht zich volledig

voltrokken. De dochter des huizes (met
aanvulling van de andere kunne) en een
koppel vrienden en vriendinnen kregen
gekamoefleerde priklimonade, zodat er

allengs een geanimeerde stemming ont-

stond, waarin de leeftijdsverschillen ver-

vaagden. De dames waren omwille van de

veiligheid op de weg per spoor van Den
Haag gekomen. (De Nederlandse Spoor-

wegen zijn misschien niet vlugger of

voordeliger, maar wel veiliger dan u
denkt).

f
Toen er allerlei gegevens over en weer

uitgewisseld — en er machtige vriend-

schapsbanden gesmeed waren, kwam men
tpt de ontdekking dat én de luchtmacht

fn landmacht in een vreedzame coëxisten-

tie naast elkaar konden bestaan Het liep

allemaal wat doorelkaar, luchtmacht-se-

cretaressen, een stafluitenant en een on-

definieerbare burger van de landmacht m
een gemengd en welbespraakt gezelschap

(De echtgenote van de luit dacht er het

fyare van en nipte nog eens van haar
frisdrank).

1 Lucy en Francis werden per auto naar
het station Heemstede gebracht, waarna
N.S de verantwoordelijkheid op zrch

nam De auto werd (met chauffeur uiter-

aard) welwillend beschikbaar gesteld

door een jeugdig lid van de menigte.

Het gerucht gaat dat deze jongeman
ten nauwste verbonden is aan het Minis-

terie van Landbouw en Volkstuinhuis-

houdkunde.
St geen geheimen meer. Lucy en

Francis zijn behouden in de residentie

aangekomen. MOMUS

jfyïET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Leesbibliotheek

Romans •

Davies - Poppetjes van papier. 1966

Fast - Torquemada en. de ïabbi van Se-

govia. 1966
Grovis - Duvels en oranje moeren. 1968
Hemingway - In onze tijd. 1925
Holsbergen - Het pistool van de rekening

1968
Kaschmtz - Ferngesprache 1966
Marsh - Dead water. 1964
Maugham - Of human bondage. 1915
Vailland - La loi 1957
Verne - Le chateau des Carpathes

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

WIJKZUSTER:
Zaterdag 26 en zondag 27 juli:

Zr. Hoekendijk, Woonschepenhaven,
boot 6, Cruciusweg, Heemstede.
Telefoon 02^-282159.

APOTHEEK:
t

*

26 JULI — 1 AUGUSTUS:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.
Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst -wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de hulsarts.

J. G^ Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.

P. Fkeringa, Brederodestraat 1, tel. 2181

G. J. J. Mol, Emraaweg 2, telefoon 5091

T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

telefoon 5600.

j. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon

(023) 3132 33

gelukkig

Ontwikkelingslektuur

Albee - Alles voor de tuin. 1968
^Bpudier-Bakker - Het hoogste recht.
' Couperus - Vreugde van Dionysos. 1960
Chaucer - De vertellingen van de pel-

grims naar Kantelberg. 1968
Daudy - De schilderkunst van de barok I.

1967
Greshoff - De beste gedichten van J. H.
Speenhoff.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein.

ZONDAG 27 JULI:

Kerk:

9 uur- Pfarrer Horst Bleeck, Deutscher
Gottesdienst.

10 30 uur. ds C. Mataheru.
Juli en augusius m Noord geen dienst!

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15

ZONDAG 27 JULI
10 30 uur de heer J. P Wierenga (d.g )

te Zaandam.

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15

ZONDAG 20 JULI:
ZONDAG 27 JULI:

10 en 19 uur: ds. J. de Waard

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

HH. MISSEN
zaterdag 19 30 u., zondag 9.30, 11.30 u.

JULI en AUGUSTUS:
7 30, 8 30, 9 30, 11.30 en 19.30 uur.

DEUTSCHE MESSE: 28 ]imi^-25 aug.
Samstag 20 30 Uhr — Sonntag 8.30 Uhr

Bijkerk-Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maanden juli en augustus
GEEN samenkomst!

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wrlhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat S
Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreklng.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie
Zaterdag 9 uur: £agtekstbespreking.

_
r *lsr • >

'

HUMANISTISCH VERBOND
ZONDAG 27 JULI:

9 45 uur, Hilv. II, radiotoespraak door
dr. M. I. Spetter, onderwerp: Idealisten
en terroristen in Amerika.'

Gistei moi gen qieep piesidcnt Richaid

Nixon aan booul van het astionauten

schip nam zijn hart Hij weid getioffen

dooi het amerikaan-se volkslied.

Dcilig miljoen tv-Uijkeis hebben donder-

dag even jii de couveuse met de drie

maam nzigei s gekeken

'Het was de mooiste week in de geschie-

denis sinds hel ontstaan van de mense-

lijke beschaving', zei de heer Nixon bij

de aankoerst van de astionauten. Dat kan

wel, maai pas op vooi de slang.

De t v -beelden van de tei ugkeer van de

ruimteuaaideis naar de aarde spraken

duidelijke taal een landing op de maan
is ecnvoudigci

Nixon is gistei en met een loaim gelopen

lechteihand naai ïtawan vertiokken

Aldiin is niet een snor teiuggeheeid. Ei

gi oeit toch iets op de maan.

Een bekende oieihemdenfabiiek in Ne-

deiland wil Nixon na zijn ambtstermijn

hontiakteien voor het showen van man-

chetten op de beeldbuis.

Laatste benclit van de vluchtleiding r»i

HouMon Armstiong en Aldrm zijn maan-

dag veilig op de maan geland, zonder dat

iemand hen naar deze planeet heeft ge-

wenkt Tlet^maakt de piestatie van onze

iiiimtevaaideis alleen nog maar indruk-

wekkendei

.

A s. zaterdag komt er weer een team van nieuwe medewerkers. Daarom kunnen
we het volledige programma nog niet geven. U vindt hieronder een globaal over-
zicht voor de nieuwe week. (26 juli — 3 augustus).
Vanaf zaterdagmiddag vindt u het programma volledig uitgewerkt op de volgende
plaatsen DE KROCHT — BIJ DE KERKEN — BIJ HET V.V.V.

Rekreade-programma voor de Krocht:

ZATERDAG 26 JULI, 8.00 UUR: Dansen mmv. Dnve-m dislcotheek.
Leeftijd vanaf 16 jaai.

ZONDAG 27 JULI, 10.00—1130 UUR Voor kinderen van 4-8 en 9-14 jaar een
Zondagmorgenprogramma, in vertelling, hea, zang en dans worden bijbelse
veihalen uitgebeeld

i
8 30—10 00 UUR Gezellig programma voor jongeren van lff-23 jaar.

MAANDAG 28 JULI, 10 00—12 00 UUR- Programma voor kinderen van 4-8 jaar.
15 00—17 00 UUR: Programma voor kinderen van 8-14 jaar.
20 30—22 30 UUR Gezellige avond, waar de ontmoeting met elkaar centraal
staat, leeftijd vanaf 21 jaar.

DINSDAG 29 JULT, 10 00—12 00 UUR: Programma voor kinderen van 4-8 jaar.

, 15 00—17 00 UUR: Programma voor kmdeien van 9-14 jaar.
20 UUR Klaverjassen.
20 UUR Instuif voor jongeren

WOENSDAG 30 JULI, 10 00—12 00 UUR- Programma voor kinderen van 4-8 jaar.
15 00—17 00 UUR Programma voor kinderen van 8-14 jaar.

1 20 00—22.00 UUR- Rekreade-ralley voor jongeren van 14-18 jaar, tot slot

t

een groots kampvuur.
DONDERDAG 31 JULI 's moigens GEEN piogramma

14 00 UUR FILM voor kinderen van 4-15 jaar. Bij slecht weer zijn er twee
i voorstellingen, ook nog een om 4 uur.

16 00 UUR FILM 'Rij jij of rij ik'. Leeftijd vanaf 16 jaar.
VRIJDAG 1 AUGUSTUS, 10.00—12 00 UUR Programma voor kinderen van 4-8 jr.

15 00—17 00 UUR Programma vooi kinderen van 9-14 jaar.
/

ZATERDAG 2 AUGUSTUS, 20.00—23 00 UUR dansavond voor jongeren v a. 16 jr.

Wijzigingen vooi behouden

Voor de duitse gasten zijn er specraal duitse medewerkers m de Rekreade-teams
opgenomen Veel programma's worden samen gedaan, maar er zijn ook program-
ma's alleen vooi duitse kinderen Als u duitse gasten hebt, zoudt u hen dan daar
attent op willen maken'

Rekreade-programma Noord in het wijkgeb. van de Ned. Herv. Kerk:

MAANDAG 28 JULI, 10.00—12 00 UUR- Duinwandeling. 4-8 jaar.

14 00—16.00 UUR Tekenwedstrijd met prijzen. 14-16 jaar.

DINSDAG 29 JULI, 10 00—12 00 UUR- We gaan zelf eén huis bouwen. 4-8 jaar.

14 00—16.00 UUR: Ook de groteren bouwen een huis. 8-12 jaar.

WOENSDAG 30 JULI, 10 00—12 00 UUR: Poppenkast en kluplied. 4-8 jaar.

14 00—16.00 UUR: FILM - Om half twee aanwezig zijn bij het wijkgebouw.
8-12 jaar.

DONDERDAG 31 JULI, 10.00-12 00 UUR: We gaan plakken, tekenen, schilderen
en scheuren wat we gisteren op de film gezien hebben. 4-8 jaar.

14 00—16.00 UUR Duinwandeling. 8-12 jaar.

VRIJDAG 1 AUGUSTUS, 10.00—12 00 UUR: SLOTFESTIJN' ! 4-8 jaar.

14 00—16.00 UUR. TONEEL. 8-12 jaar.

Wijzigingen voorbehouden

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 26 juli tot 9 aug.

Accountantskantoor

WOLZAK

Welke scholier
16-18 jaar, wil iets ^bijverdienen
met bestelwerk.

Vishandel KERKMAN & LOOS
HALTESTRAAT 16 — TEL. 2473

De Raifieisenbank

is goed voor uw geld . .

.

uw spaargeld bijvoorbeeld

Wanneer u bij de Raiffeisenbank spaart is uw geld

in vertrouwde handen.

Daarom sparen ruim twee miljoen mensen bi| de
Raiffeisenbank. Hun gezamenlijk spaartegoed,

ruim zeven miljard gulden, is daar veilig.
t

| Vraag eens inlichtingen over de voor u meest

< passende spaarvorm. ;-

GROTE KROCHT 34-36 TELEFOON 4105

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens •

Opeis KapitSn - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2 teL 4200 en 3652

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling in over
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Hout- en
boardhandel

„Centrum"
Jb. Slagveld

Koninginneweg 26a

telefoon 2897

Winkel: Brederodestr. 1

Telefoon 2963

(naast dokter Flleringa)

Alle bouwmaterialen
o a. : cement, zand,

grint, steengaas, ste-

nen, enz., enz.

Tijdens de bouwvak-

vakantie geopend!

Graag uw bestellin-

gen voor deze weken,

vroegtijdig opgeven!
il

Aangeb.: DAMESFIETS
zonder verlichting, ƒ 60,-.

Van Leeuwenhoekstr. 19,

na 6 u. te bevr. tot maan-
dag.

HUIS te koop gevr., gen.
of gedeelt. Jte aanv., inw.
van Zandv. Br. ond. nr.

5502 bur. Zandv. Crt.

HEREN
t
gevr. door de

OperetteveOZ.O.V. Repeti-
tie donderdags om 8 u. in

Hotel Keur, Zeestraat.

Van Kessel

VOOR PIANO'S
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

<^^T^=
Dat kunt ook U
zeggen na «en

advertentie in de
ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg 1

Uw advertentie immers
bereikt alle groepen

van
Zandvoorts bevolking!

U LK

Net schildersbedrijf levert
eerste klas werk onder
garantie (prijs billijk)

Er kan nog enige grote
en kleine buitenwerken
worden aangenomen, ook
muren. Vraag vrijblijvend
prijsopgave. Tel. te berei-

ken tussen 18-21 30 uur.
Tel. 023-325368 (Haarlem)

GARAGE voor kl. auto
te huur, bij de muur.
Telefoon 4090.

Welke JONGEN of MEIS-
JE, van 18 jr. of ouder,
wil serveren. Hoog loon.

Aanm. De Vijverhut, Von-
dellaan 46, tel. 2538.

Te koop: 3 MEISJES-
FIETSEN, Helmersstr. 26,
na 5 uur.

Prima VAKANTIE-PEN-
SION, Geuldal bij Valken-
buig, ƒ 14,- p d. per pers..

alles inbegr. Fam. Beusen,
Pr. W. Alexanderlaan 35,
Valkenburg, Brooekhem,
tel. 04406-3467.

Tropische VOGELS', 12 st.

te koop aangeboden. Prijs

ƒ 40,-, inclusief voerbak.
Te bevr. na 6 u., tel. 4697.

Te koop: groot leeg te

aanv. PAND, gesch. voor
dubbele bewoning. N.V.
Makelaardij 'VEMA*.
Telefoon 02560-7767.

Te koop v. geldbelegging:
HUISJE in Haarlem, ver-
keerd ï.g.st , is keurig be-
woond. Huur ƒ 648,- per j.

Prijs ƒ 7500,-. Br. ond. nr.
5801 bur. Zandv. Crt.

Aang : OLIEHAARD met
tank ' en Jeidmg, ƒ 75,-.

Herfst, Vondellaan 32.

Aangeb.: DAF, type 750,
ïpr.st Spotprijs' ƒ 795,-.

Troelstrastr. 24, tel. 4340.

TE KOOP. VAUXHALL
VICTOR, motor - accu -

banden -f remmen ï.pr.st.

Plaatwerk moet hier en
daar nagezien, ƒ 450,-.

Pakveldstr. 34, tel. 3740.

2 nette VAKANTIEHUL-
PEN gevr. Van Petegem,
Haarlemmerstr. 86, telef.

2076.

Met SPOED gezocht- net
KOSTHUIS door jongem.
Telefoon 4596

Gem. vrij HUIS te huur
v.d. mnd. aug. Br. ond. _ _

,

nr. 5802 bur. Zandv. Crt.

WEGGEVLOGEN:
tamme sprekende kauw,
roepnaam 'Joris'. Inl. Em-
niaweg 11, tel. 2586.

Pension AROSA, Hoge-
weg 48, tel. 2595 vraagt
v. dir. KAMER-WERK-
MEISJES

Te koop nabij centr. dorp:
ruim WOONHUIS m. tuin
bev.: 2 zitk., 2 keukens, 3
slaapk., 2 w.c.'s, schuur,
kelder. Prijs vrijblijvend

ƒ45.000. Makelaar J. Boo-
gaard, tel. 2210, Regentes-
seweg 7.

Bé Boterhoven de Haan
gedipl. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds

VERMIST-
Cyp. kater (±4 mnd.)
Graag terug: Verl. Halte-
straat 81.

T.V. te koop, le en 2e net,

,61 beeld. Burgem. Beeck-
manstraat 13.

GOED TEHUIS gezocht v.

2 jonge poesjes. U knjgt
er gratis een pak Felix
vleesbrokjes bij, waar ze
zo dol op zijn. Mr. Troel-
strastraat 46, Zandvoort.

Direkte levering mogelijk van:

transportabele
AIR-
CONDITIONERS
voor

luchtkoeling
en ontvochting

voor ruimten van 60—250 m3, eventueel op verplaatsbaar onder-

stel, prijzen: ƒ 775,— tot ƒ 1.570,—, voor winkels, restaurants,

kantoor- en woonruimten, praktijklokalen, etc.

Voor informatie:

„TECHNISCH WERK"
Thorbeckestraat 19 - Telefoon 3270 - Zandvoort



Modehuis
,JRCKY"

Grote Krocht 23-Zandvoort Tel. 02507-4475
ANEGANG 23

4
— HAARLEM — TEL. 023-13438

knalt de heie zomervoorraad eruit !

!

Komt, ziet en overtuigt US

In onze herenmodezaak
Anegang 21, Haarlem --
lichtgewïchtcostuums 4Ü,"

Ook in grote maten

Uw huid

vlieg vrij

met

Vapona Strip!

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7 - Tel. 2327

5 1 K K E NS
»

autolalcken

KEUR-VERF
Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau.

Bel 5697
voor al uw reparaties!

E. v.d. BERG
Aannemersbedrijf

Burg. Beeckmanstraat 38

Voor kapitaalkrachtige op-
drachtgevers WOON- en
WINKELPANDEN te koop
gevr., zowel leeg als voor
belegging. Verkopers beta-
len geen makelaarsprovi-

N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121
TELEFOON 3490.

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
revert^ rechtstreeks van de groothandel:

DUINZAND, METSELZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS

^ t
FLAGSTONES

' *} PADTEGELS
. ^ GRINTTEGELS

OPRUIMEN} VAN ZAND EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

Tel&foon 4996

Goede bijverdiensten aangeboden

te Zandvoort en Aerdenhout
door het verspreiden van:

DAGBLADEN '' -
" REKLAMES en WEEKBLADEN

ILLUSTRATIES.
J. Engels, Oosterparkstraat 19,

Zandvoort.

Voor elk< klusje or karwei, het hout van

W. JABSSEN hoort er bij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kamerlmgh' Onnesstraat 21, t/o Rioolzuivenng-
ïnstallatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107

Een goede zonnebril

Brillenspeciahst

LOOMAN
Mr ^Opticien
Erkend Fondsleverancier

HALTESTRAAT 5 _ TELEFOON 2174

FAMILIEBERICHTEN

Op 22 juli 1969 is na een langdung,
maar moedig gedragen lijden van
ons heengegaan mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, tante en schoonzuster

JACOBA A. S. DE HAAS
geb. Elffench

Zij was heel dankbaar voor de har-
telijke belangstelling van velen ge-
durende haar ziekte en voor de
zeer toegewijde en liefdevolle ver-
zorging, die zij mocht ondervinden
in Huize den Elzent.

Kort voor haar heengaan verzocht
zij mij, aan al haar lieve vrienden
een laatste groet over te brengen.

Uit aller naam:
P. de Haas

Eindhoven, 25 juli 1969.
Huize den Elzent,
Alberdingk Thijmlaan 28

De teraardebestelling heeft heden
op de Algemene Begraafplaats te
Eindhoven (Stratum) m stilte

plaats gehad.

PEDICURE
Med. gedipl.

G. Sluijter-Helderman

Kostverlorenstr. 31

Telefoon 3163

VAMOR RIJSCHOOL
SNELLENS

* o.a. ook met DAF
Burg. Beeckmanstraat 22,

telefoon 02507-4594

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.
Hofdijkstraat 24

MET VAKANTIE

van 28 juli

t.m. 8 aucj.

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 320536.

Assurantie kantoor

E. J0NGSMA & ZOON
Oranjestraat 2-12, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

MED. GEDIPLOMEERD
PEDICURE

* 10 jaar praktijk-

ervaring
Mevrouw Snellens, Burg.
Beeckmanstr. 22, tel. 4594.

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, na een kortstondige ziek-
te, onze lieve Broer en Oom

HERMAN SANDERS
Weduwnaar van S. Prins

m de leeftijd van 79 jaar.

Uit aller naam'
J. Stork

Zandvoort, 23 juli 1969
Jac. van Heemskerckstraat 63
De overledene is opgebaard Park-
laan 36, Haarlem. Bezoek aldaar
van 2-3 uur en 7.30-8 uur. Zaterdag
en zondag alleen van 2-3 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden
maandag 28 juli 1969 des v.m. te
11.30 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Zandvoort.

Vertrek van huis 11.15 uur.

BH

je

•5
V
-'V

ZELFBEDIENINGS-SLIJTERIJ j

Met een exclusief assortiment: Keuze uit meer dan 11.00 flessen

(waaronder alle gerenommeerde merken) tegen zeer scherpe prijzen

-K

Jonge jenever
EEN ZACHTE ZUIVERE BORREL

PER LITER 8,50

Thomson whisky
100% SCOTCH, GEEN 20,50 DOCH

12,60

Courvoisier
THE BRANDY OF NAPOLEON

15,75GEEN 22,95 DOCH

Rosé wijn
HEERLIJK FRIS, PER LITER 2,20

5 FLESSEN VOOR 9,90
Norm.nrijs By ons
PER LIT^3R

Zeer oude jenever 12,30^9,15
Vieux, fluweelzacht Il,80<n8,95

Citroenjenever 10,90 ƒ8,65

Bessenjenever 10,20

Brandewijn 11,2Q

'

Voorburg 10,20

Fladderak 10,20

Schilletje 10,20

Citroenbrandewijn 9,75-

Kersenbrandewijn 9,75

Abrikozenbrandewijn .... 9,75'

Frambozenbrandewijn ... 9,75

,,7,30

.9,45

,6,90

6,90

6,90

•6,30

6,30

6,30

,6,30

J

Norm.prijs Bij ons

Club Imperial 22,25 14,60

White Horse 22,25 15,85

Ballentine 22,25 15,75

Vat 69 22,25 16,60

Johnny Walker 22,25 16,60

Black and White 22,25 16,40

White Label 22,25 15,60

Club International 15,40 10,60

Vielle Cure 23,25 14,55

Cordial Medoc 23,25 14,55

Grand Marnier 21,95 14,55

Pernod, (liter) 25,25 17,65

Norm.prijs Bij onfa

Martell 22,25 16,35

Biscuit Monopole 20,25 15,50

Biscuit *** 22,25 17,35

Berjon Cognac 15,20 12,60

Authentique Cognac 18,95 13,10

Domenic Cognac 17,30 13,20

Remi Martin V.S.O.P. ... 26,25 20,35

Bacardi Rum 21,25 15,35

Rum Negrita (liter) 18,35 14,60

Smirnoif Wodka 15,95 12,40

Relsky Wodka 16,25 12,60

Dubonnet (liter) 10,25 7,95

Norm.prijs Bij ons

Moselblümchen 3,25 1,85

Riesling 3,20 1,80

Liebfraumilch 3,95 2,75

Beaujolais 4,45 2,45

Cótes du Rhóne 4,25 2,35

Chateauneuf du Pape 5,25 3,95

Graves Superieure 5,20 2,60

Saint Emilion 1964 6,45 2,95

Mosel Perlant 3,95 2,35

Bourgogne 5,20 3,25

Landwijn, rood en wit 1,95 1,45

Kruik Rosé d'Anjou 4,95 3,75

Dubbele likeuren
GEEN 11,95 DOCH

7,35 PER FLES ;.}

Sandeman Sherry geen 8,35 docH 5,75

Sandeman Port ...geen 8,85 dochJ6,45

Jonge dubbele graanjenever,

stenen kruik 7,50

Gonzales Byass sherry
(VANDETIOPEPE)GEEN 7,95 DOCH

4,95

Brandy Napoleon
MET GRATIS GLAS

GEEN 15,35 DOCH 9,75

Sherry Jerez de la Frontera

3,50

9,50

GEEN 4,95 DOCH

3 FLESSEN VOOR

Gordon's Gin geen 18,50 doch 14,10

Noilly Prat Vermouth
geen 8,45 doch 5,95

Cinzano Vermouth Dry,

geen 7,95 doch 5,75

Dry Gin geen 11,30 doch 9,65

Jamaica Rum geen 11,30 doch 9,65

Wodka geen 11,95 doch 9,65

Vinkonjak geen 4,25 doch 2,95

Vin du Patron, liter rode landwijn 2,25

Boerenjongens, 3|4 liter 2,95

OPENINGSTIJDEN: > ZONDAGS van 12 tot 18 uur; MAANDAG van 13 tot 18 uur en 19 tot 22 uur; OVERIGE DAGEN van 11 tot 18 uur en 19 tot 22 uur.

HET JUISTE adres.. HALTESTRAAT 42, ZANDVOORT TEL.
3885

ABONNEERT U

op de

ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg 1>- Telefoon 2135



AUTOVERZEKERING
Cataloguswaarde

t/m
W.A. Europa, incl.

Groene Kaart
W.A. Europa incl.

Groene Kaart
AMBTENAREN

3.500,—
4.500—
5.000,—
5.500—
6.000,—
7.000—
9.000,—
10.000,—

159,—
173—
182,—
182,—
182,—
196,—
196,—
218,—

145,—
145,—
145,—
149,—
149,—
160,—
160—
180,—

•j Bestaande no-claimkorting wordt overgenomen.
• No-claimkorting oplopend tot o.a. 33 1/3%.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen

Assurantiekantoor ,,TROMP"
TELEFOON (02507) - 2090TROMPSTRAAT 21 '4' ZANDVOORT

^Hïlode du ^aóóacfe 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Schilders-

bedrijf

U.C. v.
(f(fy

Telefoon 2638

«APl#t°R

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

2ANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

•k AANLEG

* OMBOUW

* ONDERHOUD

* REPARATIE

y. CENTRALE VERWARMING

it AARDGAS-INSTALLATIES

X- OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELÖF. 2972

NU

ZOMERPRIJZEN
KOLEN BESTELLEN?

TER WOLBEEK BELLEN!

BREDERODESTRAAT 14a — TEL. 3648

f
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redaktle en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et. p.mm.-hoogte

abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;

per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

losse exemplaren 20 cent.

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 2135.

ANDVOORTS

E

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 — UITGAVE: DRUKKERIJ OUDT v|h GERTENBACH

An «&;

w>'C/!"ff+~..-\-

» ****** «k_i m^t-^tiM

strandschap

telde auto's

op twee topzondagen

Onder auspiciën van het Strand-

WAfrERSPORTERS
ÏANISEREN

TWEEDE
KUSTWEDSTRIJD

. WAAR BLIJFT

UW POST
TIJDENS UW VAKANTIE?
Reeds lang voordat de datum van uw va-

De tweede kustzeilwedstrijd van het sei- kantie aanbreekt, gaat u de nodige voor-
zoen, georganiseerd door de watersport- bereidingen treffen. Uw vakantie-adres
vereniging 'Zandvoort', is vastgesteld op wordt tijdig besproken en uw reisroeto
zaterdag 2 en zondag 3 augustus a.s. Op wordt nauwkeurig vastgesteld. U pleegt
beide wedstrijddagen vindt de eerste start overleg met uw goede buur of (niet al te

om 11,00 uur en de tweede om 14.00 uur verre) vriend of hij de planten wil verzor-
plaats. Begin- en eindpunt van de race is gen, enz. Kortom u stelt alles in het werk
de parkeerhaven van de vereniging aan om met een gerust hart met vakantie te

het zuiderstrand, waar in vier gelijkwaar- kunnen gaan.
digc klassen om de vijf minuten zal wor- Maar wat doet u met uw post tijdens uw

De cijfers over de Boulevard Barnaart. dan gestart. vakantie?

welke kunnen worden ontleend aan het De winnaars van de eerste serie wed- Het eenvoudigste is aan uw buren of

schap Zandvoort hebben Vrijwilli- verkeer over de Zeeweg, dat eveneens strijden van dit seizoen, herkenbaar aan vrienden te vragen om de post voor u te

rro^o nn Aa nnnJonon 9fl on 97 ïnlS automatisch is geteld, moeten nog worden de oranje wimpels in top, zullen hun bewaren of — als u naar een vast vakan-
gers op ae zonaagen <_u eil Cl jim

Ultgcwerkt In ftet hoogseizoen maakt het vaantje moeten zien te behouden, willen «e-adres gaat — uw post (of misschien

j.1. — topdagen voor Zandvoort — verkeer over de Zeeweg ongeveer 80% zij in aanmerking komen voor de door aIleen de brieven) naar dat adres na te

Ua+ „„„,„1 __ „_ „„_, J„ mwnlioyo uit van dat over de Zandvoortselaan en liet bestuur van de vereniging beschik- zenden.
nel aanUU op en aan cu. openoare

, g winters ± 60% A1 naar gelang van de baar gestelde wisselbekers. Teneinde het In het binnenland kan de nazending

weg geparkeerd Staande automobie- drukte komt een zeker percentage daar- publiek op de zuidboulevard in de gele- van brieven, briefkaarten, drukwerken en

I
,n n ï _. on •„!• +»l van 'via de Boulevard Barnaart door naar genheid te stellen de wedstrijden te vol- monsters kosteloos geschieden. Het ver-

len geteia. Up zonaag £U JUH iel- zandvoort, aldus het rapport van het gen, is de vaarroute zoveel mogelijk in dient aanbeveling om bijv. dagbladen, die

den zij om plm. 7 uur in de mor- Strandschap. noordelijke richting uitgezet, "'
J

gen 5456 geparkeerd staande
"

auto's en om 15 uur 10.697. Eer-

gisteren bedroeg -dit aantal om plm.

7 uur 5423 en om 15 uur 12.655.

Vooral in de afgelopen zondag was het
langs de zeereep en omgeving overvol,

meldden de rapporteurs: 's middags ston-

den er circa 8600 wagens.
Er was door het fraaie weer gelukkig

een goed verloop tussen in- en uitgaand
verkeer, zulks in tegenstelling tot dagen
waarop grote races worden gehouden in

welk geval duizenden automobielen in de
omgeving van het circuit urenlang 'ge-

pend' staan.

bezetting

seizoen-akkommodatie
zeer bevredigend

Voor het eerst sinds het Strandschap r>.. , i f j i

n rekreatie-onderzoek begon (1958) BlJ een steekproef over de bezettingmet z'

u gewend bent per post te ontvangen,
door de administratie van uw krant recht-
streeks aan uw vakantie-adres te laten
zenden.
Voor wat de nazending naar het buiten-

land betreft zal er rekening mee moeten
worden gehouden, dat in het algemeen
een aanvullingsport verschuldigd is. Aan-
geraden wordt hierover in voorkomende
gevallen inlichtingen op het postkantoor
te vragen.

Als u de post niet nagezonden wilt heb-
ben of indien zulks bezwaarlijk kan zijn

(als u bijvoorbeeld een trektocht maakt)
zoudt u uw buren of vrienden kunnen
vragen nu en dan uw brievenbus te legen
en de post te bewaren totdat u terug-
komt. Hiermede wordt voorkomen, . dat
uw brievenbus vol raakt.

Het bliksem-onderzoek leverde voor de Een andere mogelijkheid is PTT te

vragen uw post door te zenden naar uwmei. au. rem cauc-unueisucti ucguu ^™oi - ' -- — „„„gin,,,. pn cammne-s als resultaat od- o"' "" y ^ ""ul lc ™"ul:" """ u«
heeft het aantal gemotoriseerde voertui- van hotels, pensions, zomerhuisjes „ <. t .. , , „ . ,,, ,.,

VMte vakantie-adres. Hiertoe dient dan
gen gedurende een etmaal, en wel zondag ,

l
. ' ,. , ^ goed tot vrijwel vol. Hetzelfde gold voor een verzoek op het postkantoor te worden

j.1. de 30.000 overschreden (30.680). Ruim en Kampeerterreinen, die net INa- zomerhuisjes. Ook de verhuur van wonin- ingediend. Formulieren zijn aldaar koste-

15.000 voertuigen in en uit. tionaal Bureau VOOr Toerisme vori- gen door partikulieren werd, met uitzon- loos verkrijgbaar.

Over de afgelopen week, 20—27 juli '69, , j , , , Horino- „m ^nnfl-nnw- M»r h»„rpriio-onrt Aan ^
'n verzoek tot nazending kan

kwamen gemiddeld per dag 10563 gemo- ge week maandag nam, bleken over derlnS van zandvoort, zeer bevredigend pTT aUee_ voldoeni aIs het geldf voor
toriseerde voertuigen (niet meegerekend een Dreed front de uitkomsten zeer Senoemdi ALLE gezinsleden met dezelfde familie-

de bromfietsen) over de Zandvoortselaan , ,. , .. p. , Van de zijde van het Nationaal Bureau naam.
binnen. De week daarvóór was dit gemid- Oevreaigenci te Zijn. _eze Steelt-

Toerisme werd ook erkond dat d P Het verzoek behoort tijdig te worden
delde 10 -187

- , •• „„„„ Proef strekte zich in de eerste plaats i^^mr^ïï tofaan
'n?edicnd ' ,

d -w "z
'

in ^re geval uiterlijk

Woensdag 23 juli kwamen bijna 12.000 l
. , ... ,, .. ,

r Duitenianase treK naar onze Kust tot aan dne werkdagen voor de datum, waarop de

voertuigen over de Zandvoortselaan bin- tut over de Wadden-eilanden, een het afgelopen weekeinde duidelijk beneden post voor de eerste maal moet worden na-

nen, ongeveer evenveel als zondag 20 juli. aantal badplaatsen boven 't Noord- de verwachting was gebleven, hoewel bij- gezonden.

zee-kanaal, Zandvoort, Noordwijk, voorts al op 11 juli de schoolvakanties J^ ^regel"^^ treffen !___
Katwijk " Schevenineen en de '" Nordrhein-Wcsta:ea waren begonnen. desgewenst de voor u tijdens uw vakantie

J ' .
& Voor een belangrijk deel zal het gun- aankomende poststukken — tegen beta-

Zeeuwse kust. sUge zomerweer er toe hebben bijgcdra- lin£ van een vergoeding — tijdelijk op

Vastgesteld was, dat vooral in het week- gen, dat er alsnog grote belangstelling
het P°stkantoor worden bewaard.

einde het bezoek van Duitsers aan de voor de nederiandse kust is ontstaan.
Noordzeekust sterk was toegenomen. „, . . , , ., ,

Uit de hotel-sektor werd gemeld, dat de Waar een Sroot deel van de dultse school-

UITGESTIPPELDE

REIZEN

MET ANWB
De ANWB en de Algemene Bank Neder-

te vies

om
aan te pakken
De bewonderaars van het grickse kolo-
nelsbewmd — verbanning of achter tra-
lies zetten van politieke tegenstanders,
martelen van gevangenen, muilkorven van
pers, radio en t.v., etc., etc, zijn onder
ons. Eén van hen is de heer J. B. Th. Hu-
genholtz, direkteur van Tourmg Zand-
voort en bedrijfsleider van liet circuit,
waarvan de gemeente Zandvoort eigena-
resse is.

In het Algemeen Handelsblad van j.1. za-
terdag stelt hij de na-oorlogse regeringen
verantwoordelijk voor de teruggang van
liet buitenlands toerisme in ons land.
Door hun wanbeleid hebben zij het goed-
kooptc-eiland laten zinken, drukt de hr.
Hugenholtz het symbolisch uit. Het ver-
ziekte ekonomische klimaat in Nederland,
waarin tvinst een vies woord is gewor-
den en aan alle kanten de belastingen
haar deel opeist, werkt de zakelijke te-

ruggang in de hand, aldus de wv-direk-
teur.

De grote boosdoeners in zijn ogen zijn
wel de socialisten, maar ook de huidige
regeringspartner, de vvd, laat het er le-

lijk bij zitten, meent de heer Hugenholtz.
Het partikulier initiatief krijgt nog
steeds te weinig kans — bijvoorbeeld
door het 'waanzinnig bouwbeleid', zegt
hij. Verder spuwt de Touring-man zijn gal
uit over het ontoereikend wegennet voor
de acht miljoen auto's, die ons land vol-
gens zijn prognose in 1990 zal tellen.

Naar de schuldigen behoeft de lieer Hu-
genholtz niet lang te zoeken: zie boven.

Het artikel in het Algemeen Handelsblad
eindigt met de volgende uitspraak van de
heer Hugenholtz: 'Wij zouden een voor-
beeld moeten nemen aan het nieuwe,
krachtige bewind in Griekenland, waar-
van ik een groot bewonderaar ben'. De
enthousiaste supporter van de militaire
diktatuur voegt daar nog aan toe: 'Dat
mag u gerust schrijven'.

Dat doen we dan, want Zandvoort mag
gerust weten welke politieke methode de
heer Hugenholtz voor de aanpak van de
door hem gesignaleerde vaderlandse
vraagstukken prefereert. Een methode,
die te vies is om, aan te pakken!

land gaan samenwerken. Als de zoge-
bezetting goed tot praktisch vol was. Van vakanties dit jaar ook pas eind augustus f>ï?wr)i\jr)FN
de drie grote steden — Amsterdam, Rot- eindigt, verwachtte een woordvoerder van

t_»->lur-->

naamde 'tour-operators' (organisaties die terdam en Den Haag —
- kwam voor wat de NBT dat een redelijk goede bezetting BIT

uitgestippelde reizen aanbieden aan het de laatste twee betreft de mededeling: ^^ ^ ^ oQk tot ^ moment Jj
J

reisbureau van de ANWB, waaruit deze ";ae»3* S°ea oezet.

dan een selektie maakt) hun toestemming

DRIE MENSEN
UIT ZEE GERED.

DOOR ZRB

voortduren, zodat de verwachting gewet-

tigd lijkt, dat het zomerseizoen over de

gehele linie zeker niet minder dan het

vorig jaar zal uitvallen.

VERKEERSONGEVALLEN

Tengevolge van een aanrijding tussen

twee auto's afgelopen zondag op de boule-

vard Barnaart, liepen twee personen ern-

stige hoofdverwondingen en een derde

een shock op. Zij werden na een eerste

medische behandeling naar een Haarlems

aan het samenwerkingsplan geven, dan VOGELSTAND
worden er vanaf 15 december 1969 in 440 SLACHTOFFER
kantoren van de ABN geheel verzorgde CHEMISCHE MIDDELEN
ANWB-reizen verkocht '

Ten minste zestig procent van een wilie-
De ANWB heeft de ANB benaderd om- keurige steekproef uit de in de afgelopen UIT DE ROULATIE

dat deze organisatie een goed overzicht winter dood gevonden roofvogels en uilen T ... .,,. , , ^ ^ , „^ ,

heeft van de markt in aangeboden reizen, blijkt te zijn omgekomen door chemische In veroand met de verminderde vraag ziekenhuis overgebracht. Op dezelfde dag

Als reden voor de samenwerking °-eeft bestrijdingsmiddelen. Dit is de konklijsie naar postzegels van 30, 35, 50, 85 en 95 reden op het Badhuisplein een auto en

. , _„. . . , , ..„;,„„" „=„ van een onlangs afgesloten onderzoek, cent zal de normale verkoop hiervan met een brommer tegen elkaar. De duopassa-
de ABN op, dat 'verkopen van reizen een wpl._«_ht . don_ hpt instituut voor veteri- • ,,.,.., . , , ,. , „ .

, . . „• •
rf Q („„™mmrfo veiricnt aoor net instituut voor veten ing-ang van i september a.s. worden ge- gier van de bromfiets, een 18-jarige nwo-

logische aanvulling is op de toenemende naire farmacologie en toxicologie te °,° .
, „ ,. ., , . ..„,.,., , ,

Utrecht en het Reactor Instituut tl Delft.
staakt Deze zeSels zulIen nad,en Ultslul" ner Ult Rotterdam, werd met verwondin-

In de laatste twee maanden van 1968 tend nog aan filatelistenloketten ver- gen in een Haarlems ziekenhuis opgeno-
en de eerste vier maanden in het land op- krijgbaar zijn, deelt de PTT mede. men.

getutte** zifa bdukkdifU

dienstenverlening aan het publiek.'

De ANWB ziet als voordeel van de sa-

menwerking 'dat de onoverzichtelijke
hëeft zlch op veie'plaateen in het land op-

markt van reizen, die er op dit moment nieuw een omvangrijke sterfte voorge-

in Nederland bestaat, door de uitbreiding daan onder de in het wild levende roof-

van het aantal ANWB-verkooppunten be- vogels en uilen. Zo werden alleen al in

... ^ , ,.., j , „ Zeeland 185 en in Groningen 70 dode
langrijk toegankelijker voor de bevolking eksempIaren aangetroffen, waarbij moet
gemaakt wordt.' Bovendien is bij de worden bedacht, dat het aantal gevonden
ANWB de afdeling van de geheel ver- vogels slechts een deel is van het werke-

zorgde reizen maar een klein onderdeel "Jke aantal, aldus de kontakt-kommissie
6

,
voor natuur- en landschapsbescherming

van het totale dienstenpakket. _ waarin ruim honderd organisaties sa-
Door samenwerking van de Algemene menwerken.

Bank met de ANWB zal — aldus de Het onderzoek heeft aangetoond, dat

ANWB — 'een groot aantal kleine reis- het insekticide dieldrin en kwikverbindin-

bureaus het ongetwijfeld moeilijk krijgen, gen verantwoordelijk zijn voor ten minste

„^ ,. . . j. Jt T. t zestig procent van de sterfte. Beide wor-
Daartegenover staat echter dat het pu-

den in de ]andbouw gebruikt -als zgn. ont-

bliek bij deze maatregel zeker gebaat is.' smettingsmiddelen van zaaizaad. De fata- Vrienden, ik heb vroeger al eens mijn be- zonaanbidders aanvoeren. Dertig duizend!
Hoe de samenwerking uitgevoerd wordt Ie doses werden aangetroffen in lever, wondering uitgesproken voor de mensen, Asjeblieft, ruim een derde van het hele

is nog niet precies bekend. De ANWB zal nieren en hersenen. De vergiften, afkom- die er een taak van maken de toeristen totaal!

....... _ „__ f
', mw1„,„OTi,„rs sti<? ult vergiftigde prooidieren als zaad- die hier op een hete zondag naar toe ko- En nu zitten we weer meteen in de mi-

waarscnijniijK een aantal raeatwerKuri,
etende vogels en muizen, worden in het men, te tellen. Ik vind het prachtig dat sère van de aan- en afvoerwegen. Je

van de Algemene Bank opleiden om rei- lichaam van roofvogels en uilen opge- ze meteen op de nuchtere maandag met raakt er nooit over uitgesproken, net zo
zen te verkopen. slagen. forse afgeronde getallen komen. Zo nu min als de bezorgde vroeden van ons ver-

_____ ook . honderdvijftig duizend verkoeling rukkelijk pareltje aan de westkust. "

zoekenden op het. Zandvoortse strand eer- Als je nu op zo'n zondag als we nu gc-
gistcren. Hupla, dat staat er. Een cijfer, had hebben, zo eens om je heen kijkt, zie

dat het drievoud is van het legioen dat in je niets dan auto's, zo ver het oog reikt.

een thuiswedstrijd de Feyenoord-kuip in Overal waar het verboden is, wordt druk
Rotterdam bezet. En als je dat dan be- geparkeerd en ik heb me laten vertellen

denkt, imponeert zo'n getal toch weer dat de politie een bekeurings-scliema aan
niet. Honderdvijftig duizend lijkt veel, het voorbereiden is. Want de penningen
maar 't is het niet, omdat getallen — zo- moeten binnen komen en op zo'n absolute
als altijd — betrekkelijk zijn. zondag is het voor de doorsnee-agent
Meteen werd er bij gezegd: een abso- geen pretje alle overtreders op hun num-

luut rekord voor deze zomer. Kijk, dat is nier te zetten.
natuurlijk onzin. Als deze in het begin zo Het meest voor de hand liggend vind
slecht genoemde zomer nog even zo door- jk dat de bezoekers die per auto naar
gaat met beroerd zijn, zitten er aanstaan- Zandvoort komen, bij Bentveld worden
de zondag tweehonderd duizend man aan opgevangen. Daar krijgen ze een korte
de vloedlijn. En dat wordt dan waar- toespraak van een politiefunktionaris.
schijnlijk het absolute rekord genoemd. Onderwerp: de mogelijkheden en onmoge-
Zo kan je er altijd onderuit en het spel lijkheden in Zandvoort met betrekking-

met de getallen blijft boeien. tot het parkeren. Dan wordt hun de vraag
Een en ander neemt niet weg dat het zon- gesteld of ze voornemens zijn verkeerd
dag j.1. gezellig was. te gaan parkeren. Luidt het antwoord be-

De Nederlandse Spoorwegen deden er vestigend, dan krijgen ze onmiddellijk

ook wat aan. Die vonden het geschikt op een bon. Waarmee men tevens bereikt dat

die "dag 9 ekstra treinen te laten lopen, het enigszins stiekem aandoend systeem

waarmee zij tot 12 uur al tienduizend van de briefjes tussen de ruitewissers,

strandbezoekers aan de badplaats had af- voorkomen wordt. (Ik heb me laten ver-

geleverd. Dat is dan nog maar een drup- tellen dat er al vooruitstrevende agenten

pel op een gloeiende plaat, zult u zeggen, van politie zijn, die pertinent weigeren op

Jawel, maar ze doen toch hun best. Het deze wijze bekeuringen uit te delen. Zij

'Wat NASA kan, kan ik ook' zijn de auto's, die het grootste kontingent vinden dat achterbaks. Zij zijn van me-

Gisteren hebben leden van de reddings-
brigade een drietal reddingen verricht
voor de kust van de badplaats. De eerste
redding betrof een 7-jarige jongen uit
S'leeswijk-Hollsteijn, die met een luchtbed
ongeveer 500 meter zeewaarts was gedre-
ven. Op ongeveer 25 meter uit de kust-
lijn viel een 6-jarig meisje, dat niet kon
zwemmen, van haar luchtbed in 't water.
Zij werd door de bemanning van een pa-
trouilleboot veilig aan land gebracht. Op
ongeveer 100 meter van het strand raak-
te een 22-jarige duitse • toeriste in moei-
lijkheden door de krachtige bovenstro-
ming. Met behulp van een vlet werd de
vrouw — die zich eveneens op een lucht-
bed bevond en niet kon zwemmen — be-
houden aan de kant gebracht.

ning dat een automobilist het recht heeft
te weten wie hem bekeurd heeft. Een an-
dere vorm van de konfrontatiepolïtiek
dus).

Maar goed, dit even ter zijde. Nu heeft
het bij voorbaat op de bon slingeren in
Bentveld een ietwat zorgwekkend bijver-
schijnsel: Er zullen daar reeds in de vroe-
ge ochtenduren opstoppingen ontstaan.
Dit bezwaar werd door de politie weg-
gewuifd. 'Laten ze in de buitengewesten
ook maar eens weten wat drukte is!' zei
men lakoniek. Ik vind het best, ofschoon
ik deze wijze van reageren op een be-
zwaar wel wat kru wil noemen. Er wo-
nen in het Bentveldse een paar raadsle-
den, die net hun aktie voor een wegver-
betering bij de Bramenlaan met sukses
hebben bekroond gezien. Deze magistra-
ten zouden in de raad wel eens netelige
vraagjes kunnen stellen over de diskrimi-
nerende onverschilligheid bij de politie.

Zit wat in, vrienden. Een opstopping
vóór de pret begint, is iets anders dan de
ellende na afloop van de dag. Je moet
nooit bepaalde problemen onderschatten,
dan kom je altijd verkeerd uit.

Radikaler zou het zijn als de politie —
bij wijze van proef — het absolute onbe-
perkte parkeren overal toestond. Laat de
automobilisten nu eens voor een keertje
lekker hun gang gaan. Ik weet wel, dan
is er geen leven meer mogelijk op de we-
gen, de straten en de pleinen, maar wat
zouden ze een lol hebben! U moet hier
eens op doordenken. Dit zou een nieuwe
attraktie op toeristisch gebied kunnen
worden. En bij het weggaan moeten ze t'

ook zelf maar uitzoeken. Een knoedel
auto's ontwarren, zou een uitermate
boeiend spel kunnen worden. Achthon-
derdduizend bezoekers. Ik spreek nu over
het jaar 2000.

Geen treinen. Want op de spoorbaan
wordt geparkeerd. Wandelaars moeten
vilten pantoffels dragen. Zij zullen zich
over de daken van de auto's naar zee be-
geven.
Vrienden, mijn zegen hebben ze allemaal.
Ik red me wel! BARTJE



OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
De direkteur van de dienst van publieke
werken maakt bekend dat m.i.v. 1 augus-
tus lü(ll) huisvuil uitsluitend in uniforme
emmers en in door de gemeente goedge-
keurde plustik-~akkcn mag woidcn aan-
geboden.
Deze zakken zijn voorzien van het op-
schrift 'Gemeentelijke licinigingndienst' en
ondermeer veikrijgbaar bij de plaatselijke

melkhandel.
C. H. VOGT

Kamerbreed-
tapijt

meubelstoiiering

't Inferieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

Wij zoeken op korte termijn een

telefoniste/typiste
Onze gedachten gaan uit naar een
jongedame tussen 18 en 22 jaar.

Vereiste zijn:

een goede type-ervaring en
accuratesse.

Geboden wordt:
een zelfstandige, zeer afwis-
selende baan op een klein

kantoor waar een prima sfeer

heerst.

Het salaris is in overeenstemming
met de importantie van deze funk- |

tie.

Schrijft u ons even of maak een
telefonische afspraak.

P H E N I X n.v.

Halfweg te!. 02907-4341

1

(De bus Zandvoort-Haarlem-A'dam

stopt voor ons bedrijf).

aan <ztt c •

kruiswoordpuzzel

1
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toer-es-in

in noord-holland-noord

BOOREILAND
GELIEFKOOSD VAARDOEL
VOOR ZEIL- EN
MOTORBOOTJES
Sinds vorige week speurt op zeven a acht
kilometer uit de kust van Zandvoort het
booreiland 'Oriënt Explorer' naar moge-
lijke gasbellen of olievelden onder de bo-
dem van de zee. Het is één van de vijf

booreilanden die momenteel op het neder-
lands deel van het kontinentaal plat
werkzaam zijn voor rekening van de Ne-
derlandse Aardolie Maatschappij. De be-
manning van het kunstmatige eiland, dat
rust op vier reusachtige in de zeebodem
'gepende' poten, zoekt dag en nacht met
behulp van de meest moderne technische
middelen naar de zo begeerde bodem-
schatten. De verbinding met het vaste
land wordt onderhouden door een helikop-

ter en een in de nabijheid gestationneer-
de IJmuider logger. Vanaf de logger
wordt onafgebroken kontakt met de tech-

nici op het booreiland onderhouden, dit

met het oog op mogelijke noodgevallen.
Voor de partikuliere bezitters van kust-
vaartuigen — zeil- en motorboten —
vormt het eiland in zee op dit moment
een geliefkoosd vaardoel.

In het kader van toer-in Noord-

Holland (vier dagroutes door

Noord-Holand-Noord, per auto of

bus tot 1 september) is er in het

programma met musea, molens,

tentoonstellingen en rondvaarten

ook een aantal speciale kinder-at-

trakties opgenomen. Leuke uitstap-

jes voor zich vervelende kinderen

en hun, wellicht wanhopig worden-

de vakantiehoudende of weekend-

bestedende ouders.

Poppentheater Hinderik in Beets,
Dorpsweg 62
Vlakbij Hoorn, 8 km. ten zuiden ervan
aan de E 10, ligt het landelijke Beets,
waar Hinderik, de poppenspeler, huis-

houdt in het tot 'Popstudio' omgetoverd
voormalig café 'Het Huis Ter Beets*
Dagelijks om 3 uur (behalve maandags)
laat Hinderik zijn dolle kreaties de vrije

loop: Prik de Clown, Niezeltje, de Boze
Boeven Biz en Baz en vele anderen. Het
programma duurt ruim één uur. In eer-

ste instantie kinderprogramma's, maar
met een,dubbele knipoog naar de ouderen.
Enkele perskommentaren van vorig jaar:

'Een unieke gelegenheid om met kinderen
uit te zijn.' (Trouw).
'Speciaal aan te bevelen voor wie met
zijn kinderen eens iets anders wil bezoe-

ken dan een speeltuin. Hinderik weet met
zijn humoristische vondsten en zijn vaak
bijzonder gekke poppen ook volwassenen
te boeien.' (NRC).
'Het volstrekt krankjoreme poppenthea-
ter van Hinderik, onmiddellijk héén met
de kinderen.' (Vrije Volk).

Kreatief Atelier De Boet, Calantsoog,
Dorpsplein 25.

Boetseren, emailleren, stofdrukken, wer-
ken met hout, papiermaché, poppen en
boten maken, schilderen en tekenen. Da-
gelijks (behalve zondags) zijn er twee
kinderklups: om negen uur (tot half elf)

en elf uur (tot half één). Bij minder mooi
weer voor de kinderen aan de kust en ook
van verderaf een heerlijke gelegenheid
kreatief te ravotten met allerlei mate-
riaal. Het maksimum aantal kinderen per
klüp is vijftien. Er is een keur van goe-

de kunstnijverheid te kijk en te koop, er

zijn doorlopend tentoonstellingen (tot 1

augustus foto's; daarna grafiek van Her-
man Stammeshaus en tekeningen van
Henk Rooimans). Callantsoog (het na-
tuurreservaat 't Zwanenwater is er vlak-

bij) ligt aan d'e Noordzee, 10 km. van
Schagen.

Popven- en marionettententoonstelling,
Schagen, gebouw Maria Boodschap, Mo-*
lenstraat fy.

De unieke kollektie poppen en marionet-
ten van Wim en Gerda Meilink. Theater-
poppen; straat-marionettentheater; Azia-

tische schaduwfiguren, variété-poppen,

Engelse, Franse en Duitse tafeltheaters,

moderne poppen uit Tsjecho-Slowakije en
Roemenië, enz. Een boeiend beeld van de
rijke verscheidenheid, die de kleinste der

kleinkunsten altijd heeft gekenmerkt.

18e en 19e eeuws speelgoed in het Stede-

lijk Museum, Alkmaar, Doelenstraat 3.

'Speelgoed uit voorbije jaren' is een grote

kollektie kinderspeelgoed, die in de loop

van vijfentwintig jaar bijeen is gebracht
door mevr. A. Burkij-Bartelink. Wagen-
tjes, prentenboeken, spelletjes, miniatuur-
meubels, winkeltjes, poppen in oorspron-

kelijke kleren, kortom, alles wat een kin-

derhart in het verleden gelukkig heeft ge-

maakt, waar het mee gespeeld heeft en
waar het zijn ervaringen aan heeft opge-
daan.

voor
FIETSEN

en
, , BROMMERS

VER5TEEGE
HSUE5TR.IB - iEL :^33 - ZRNDVDORT

Voor kinderen is voorts leuk en interes-
sant:— Mblenbezichtiging in Schermerhorn— Rondvaart naar 'Het Rijk der duizend

Eilanden' in Broek-op-Langedijk— Rondvaart naar de inpoldering van de
Markerwaard in Enkhuizen— Het Texels Museum met opgezette vo-

. gels, robbenbad, enz.— Het Marinemuseum in Den Helder— Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
Schepenhal, enz.)— De VW's in het routegebied organise-
ren tal van speciale kinderevenemen-
ten.

Alle informatie in de Toer-in krant, gra-
tis verkrijgbaar bij de noord-hollandse
kantoren van VW, ANWB en Naco, kam-
pings, horecabedrijven en roetepunten.

HAARLEMS JEUGDORKEST
KONCERTEERT
IN ZANDVOORT
Onder auspiciën van de werkgroep 'Mu-
ziekkring Zandvoort' zal het Haarlemse
Jeugdorkest onder leiding van André
Kaart donderdag 14 augustus om 20.15
uur een koncert geven in de r.k. kerk aan
de Grote Krocht.
Als solisten treden op Marco bij de

Vaate, orgel en Maarten Kloos, violoncel.

Het programma vermeldt het koncert No.
10 van G. F. Handel voor orgel en or-

kest, zes adagio's voor orkest en het kon-
cert voor violoncel en orkest van W. Pij-

per, de ouverture Semiramis van Rossi-
ni en de Jenaër Symfonie van L. van.
Beethoven. Enkele, dagen na hun optre-
den in de badplaats zal het Haarlems
Jeugdorkest hetzelfde programma in het
Zwitserse St. Moritz uitvoeren.

Voor

RADIO en TV
naar

Radio Peeters nv

NIET

BIJ MOEDER
GEBLEVEN

De politiekorpsen van Katwijk, Wasse-
naar, Noordwijk en Leiden hebben maan-
dag urenlang gezocht naar de zesjarige

Peter van der Plas uit Katwijk. Peter
was maandagochtend met zijn moeder
naar het strand van zijn woonplaats ge-

gaan. Omstreeks het . middaguur miste
zijn moeder hem en waarschuwde de
strandwacht. Nadat de vrijwilligers zon-

der resultaat naar de jongen hadden ge-
zocht werden om acht uur in de avond de
politiekorpsen van genoemde plaatsen, de
koninklijke reddingsbrigade en het perso-

neel van het vliegveld Valkenburg bij de
opsporingsaktie ingeschakeld. Om 10 uur
kwam aan de spanning rond de verdwij-

ning van Peter een einde door een tele-

foontje van de Zandvoortse politie. De
jongen was, na een twintig kilometer lan-

ge wandeling langs het strand, gezond en
wel in de badplaats gearriveerd.

WATERGETIJDEN
aug.



tweede jaar

van afkoop rentekaarten

in juli ingegaan

TZB 1 SPEELT
VRIENDSCHAPPELIJK
TEGEN DCO 1

De voetbalvereniging The Zandvoort
Boys begint het voetbalseizoen 1969-'70

met een oefenwedstrijd tussen het eerste
elftal van de vereniging en DCO 1 op
zondag 3 augustus a.s. op het terrein van
het Kennemer Sportpark. TZB 1 treedt
in de navolgende opstelling in het veld:
W. Bosman, B. v. Duin, A. Vossen, J.

Swart, W. Akersloot, A. Koster, J. v.d.

Mey, R. Berck Belenkamp, S. Sebregts,
J. Keur en D. Vader. Invaller is L. Vis-
ser. Het 2e elftal speelt om 12 uur even-

,
eens een vriendschappelijke wedstrijd,

ZEEPOST FAMILIEBERICHTEN
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de kor- Dankbetuiging
respondentie uiterlijk ter post moet zijn Voor de vele bewijzen van deelneming bij

bezorgd, staan achter de naam van hetJ het overlijden van mijn lieve man, onze
schip vermeld. zorgzame vader, behuwd- en grootvader

Tijdens de eerste afkoopperiode waren
de mensen aan de beurt die geboren zijn

in de jaren 1903 tot en met 1908 en in

de jaren 1944 tot en met 1950. Gebleken
is dat zeer veel mensen die recht hebben
op een afkoopsom nog niet reageerden.

Zij worden aangeraden dit alsnog te doen.

Na 1 juli 1970 komt de jaargroep 1937

tot en met 1940 voor uitbetaling in aan-

merking. Van 1 juli 1971 tot 1 juli 1972:

1913 en 1914, 1934 tot en met 1936, van
1 juli 1972 tot 1 juli 1973: 1915 tot en

met 1918 en 1932 en 1933, van 1 juli 1973

tot 1 juli 1974: 1919 tot en met 1924 en

1931 van 1 juli 1974 tot 1 juli 1975: 1925

tot en met 1930. Aan dit schema wordt
strikt de hand gehouden. Niemand krijgt

een afkoopsom vóór het tijdvak waarin
hij aan de beurt is. De uitzondering in

deze regel word gevormd wanneer een

verzekerde overleden is.

Als men in verband met afkoopsom of

rentebetaling bepaalde vragen heeft, kan
het beste om inlichtingen worden ge-

vraagd bij de dichtstbijzijnde Raad van

Arbeid.

P.V. TLEINES' ,

De duiven van de leden van Pleines wa-
ren afgelopen zondag van de partij bij

een wedvlucht vanaf St. Ghislain — af-

stand 220 km. Gelost om 13.10 uur, arri-

veerde de eerste duif om lff.35 uur en de
laatste om 16.59 uur. De resultaten van
de wedvlucht luiden als volgt:

MJ. Koper: 1; W. Driehuizen: 2, 17, 18, 37;
W. Terol: 3; Jb. Koper: 4, 11, 14, 39; K.
Driehuizenf 5, 9, 16, 21, 27, 31; L. Bol:
6, 10, 13, 15, 25; P. Koper: 7, 20, 24; J.

Harteveld: 8, 40; P. Dannenburg: 12, 19,

26, 35; J. Fransen: 22, 30; H. Dorsman:
23; J. Vos: 28; A. Molenaar: 29; C. Kerk-
man: 32, 36, 38, 41; H. Lansdorp: 33; J.

Zwart: 34.

TROUBADOERS
ZINGEN
(VÖLKS)LIEDEREN
Maria Vanlint en haar broer Roberto,
zangers van internationale (volksliede-
ren, brengen overmorgen in gebouw 'De
Krocht' een programma van engelse, duit-

se, spaanse en nederlandse songs. Zij be-
geleiden zichzelf met Paraguayse harp,
gitaar en luit (Roberto) en tamboerijn
en sambaballen (Maria). Het optreden
van het duo vindt plaats in het kader van
het Rekreade-pragramma 1969.

Het tweede jaar van de afkooprege-

ling 'rentekaartenverzekering' is op
1 juli j.1. ingegaan.

Van 1 juli van dit jaar tot 1 juli

1970 kunnen zij die ooit een rente-

kaart hebben gehad en geboren

zijn in de jaren 1909 tot en met
1912, of in de jaren 1941 tot en
met 1943, onder bepaalde voor-

waarden in aanmerking komen
voor een afkoopsom.

• Voor degenen die geboren zijn in de

jaren 1941 tot en met 1943 gelden geen
voorwaarden. Als er ooit rentezegels zijn

geplakt, wordt een afkoopsom uitgekeerd.

• Degenen die geboren zijn in de jaren

1909 tot en met 1912 krijgen alleen een

afkoopsom 'als de aan hun toe te kennen
ouderdomsrente bij het bereiken van de

65-jarige leeftijd minder dan ƒ 60,- per

jaar zou bedragen.

• Een ouderdomsrente zal in elk geval

ƒ 60,- per jaar zijn, als er voor ƒ 286,-

aan zegels is geplakt. Hoeveel er geplakt

werd blijkt uit de laatst gezonden afreke-

ning (witte kaart). In een aantal geval-

len zal ook een rente van f 60,- per jaar

worden bereikt, als er minder dan ƒ 286,-

is geplakt. Dit hangt af van, de leeftijd

waarop de verzekerde voor het eerst een

rentekaart ontving.

• Degenen die door een te hoog aantal

geplakte zegels niet in aanmerking ko-

men voor een direkte afkoopsom, ontvan-

gen vanaf hun 65ste jaar een pensioen

(iets wat oorspronkelijk voor iedereen de

bedoeling was).

De regering van Australië is bezig
ekonomische en sociale nood van de

Fph aanvraagformulier kan afgehaald
^SC1*"S ™" rtua"

, ,:
s autochtone bevolking in de achterbuurtenBen aanvraagformulier kan afgehaald

met de uïtweirking van plannen, die van de steden en op het platteland, waar
worden bij de postkantoren en bij de Ra- , , .... v

_ sommige mensen nog in plaggehutten
den van Arbeid. Het formulier moet na net lm van ae senromenjK ten acn- wonen
invulling toegezonden worden aan de ter gestelde en vaak misbruikte in- Maar de pogingen om de status van de

Raad van Arbeid waar men het laatst heemse bevolking moet verbeteren. Australische inheemse bevolking te verho-

was ingeschreven. Wanneer niet bekend f.
e
f

n ondervinden tegenwerking in de tra-

i« «rpiu-p R* nd dit- was kan men het for- Het streven van de regering valt samen dlties fn m de tr°ts
.

van dl
;?
e me

?,!
en '

is welke Raad dit was, kan men het for ^ bewe^ on|er £ inheemseni speciaal daar waar de integratie moeilijk-

mulier toezenden aan de dichtsbijzijnde
die te vergelijken is met de Black-Power hede

.

n ondervindt door vqoroordelen van^

Raad van Arbeid, die dan voor doorzen- beweging in de Verenigde Staten. Maar de 'gemengde bevolkingsgroepen. 'Laten'

ding naar het juiste adres zal zorgdragen, het is niet waarschijnlijk dat deze groep Zt^^L^f^flt, SS ^J^ttï'
Al* iPmand die recht had on een af- een .belangrijke rol zal spelen, omdat «hap binnen te dringen die op het ogen-
Als iemand die reent naa op een ai ^^ weinte mensen lid zijn In Austra- bhk noS veel moeilijkheden met zich zelf

koopsom na 30 juni 1967 is overleden of
ljë wonen

°
og ongeveer 45 000 inboorlin- heeft>' waarschuwde onlangs Bob Maza,

vóór de uitbetaling komt te overlijden, gen en 80.000 mensen die genoeg inheems voorzitter van een vereniging van m-

dan wordt de afkoopsom betaald aan de ^^«^.^«^ ^Z^t^Zt v^u^te^
echtgenote of echtgenoot en anders aan ^ ^ blanke bevolk»g van 12 miljoen

leiderg
_

n de V|erenjgde staten> assimnatie
de kinderen. In dit geval kan de afkoop-

Deskundigen schatten het aantal in- S^m met 'kulturele vernietiging.'

som direkt worden aangevraagd. Niet b0orlingen in Australië aan net eind van De huisvesting levert vele prpblemen

door middel van het normale formulier, de achttiende eeuw, toen de eerste Engel- °P- Wijken waar veel blanken wonen,

™««r door sehrifteliike aanmelding bil de se kolonisten aankwamen, op 800.000. De ™Uen g?en inheemsen In sommige geval-
maar door schriftelijke aanmelding bij ae

h , *
autochtonen len voelden de inboorlingen er weinig voor

Argentinië: m.s. 'Alkes', 8-8

Australië: m.s. 'Willemskerk', 7-8

-Brazilië: m.s. 'Gooiland',' 7-8
Canada: m.s. 'Beavermondo', 5-8 "'

%
Chili: m.s. 'Cd. de Tunja', 5-8
'Kenya, Oeganda en Tanzanië:

m.s. 'Balkan', 8-8
Ned. Antillen: m.s. 'Maron', 5-8

Suriname: m.s. 'Aristoteles', (4-8)
Verenigde Staten van Amerika:

m.s. 'Elbe Express', 4-8 t > y
m.s. 'Atlantic Saga', 7-8

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:
m.s. 'Annenkerk', 6-8

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-

kantoren.

CORNELIS VAN DUIJN
betuigen wij hiermede allen onze hartelij-
ke dank.

,

Uit aller naam:
A. van Duijn-Paap

Zandvoort, augustus \$89
Gasthuishofje 7

,Gelieve geen geld pf goederen af te geven
aan mijn weggelopen vrouw, A. C. Keur-
Bluys, daar door mij niets wordt vergoed,

J. F. KEUR.

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Leesbibliotheek

Romans:
Anderson - Tunnels door de tijd. 1965
Cunningham - Sylvia. (Det.) 1960
Doyle - Verschrikkelijke verhalen. 1968
Horgan - Zoals de dingen zijn 1965
Huizinga - Adriaan contra Olivier. * 1954
Jones - Dante's hel. 1965
Rinser - Jan Lobel aus Warschau. 1956
Melville - Moby Dick. 1959
Miller - Tropic of Cancer. 1961 '

Vervel - Jean Villemeur. 1950
Vereors - Les armes de la nuit. 1946

Voor direkt gevraagd:

Bankwerkess
en

lassers
Aanmelden bij:

N.V. KRACHT-landbouw - Prinsesse-
weg 54 - Zandvoort. Tel. 4341.

naar

australië

wil lot

autochtone bevolking
verbeteren

Achterweg 1, telefoon 2135

Ontwikkelingsïektuur:

Accountant. Beroepenmonografie. 1969
'

Beroepsofficier. Beroepenvoorlichting. '62

Catalani - Het bed; 5000 jaar waken en
slapen. 1968

Hoy - Spelen met parapsychologie. 1968
Jansen - Paus en keizer in de middel-

eeuwen. 1967
Kruispunten. Van de A.N.W.B. 1969
Last - Kameraden! 1930
Literair paspoort. Jaargang 1968
Malherbe - Zuidafrikaanse letterkunde

1968
Mjoolenbel - Poppen voor de lens. 1968 ————————————^
Van de Pol - Op weg naar een verant-
woord Godsgeloof. 1967 _

Scheikundig ingenieur. Beroepenmonogra- XOLGUSGIl GUI jfjfj.jKdl.
fie. 1968

Signalementen over auteurs en hun werk.
1968

Van de Werken - Artis dieren-encyclope-
die. 1969

Voor

familiedrukwerk

i Drukkerij Oudt .

v/h Gertenbach

Raad van Arbeid.
achteruitgang van het aantal autochtonen
is gedeeltelijk te wijten aan ziektes, waar in de buurt ban blanken te wonen. Een

De afkoopregeling van de rentekaarten zij nauwelijks of geen weerstand aan kon- P^n
.

v
„
an de reSennS om een

T
g'r°eP van

geldt ook voor personen die vroeger in den bieden. Maar ook is de achteruitgang 150 inheemsen te vestigen in La Perouhe,

Sri™* IZ rentekaart hebben eehad voor een belangrijk deel veroorzaakt door een voorstad van Sydney, werd door deze
Nederland een rentekaart hebben gehad ^ konfljkten

sj^
stammen en de blan- mensen

:
die »« een

.
reservaat leefden, zon-

en die naar het buitenland zijn vertrok-
Re kolonisten die zich m het begin op der enig enthousiasme ontvangen. 'Wij

ken. Deze personen dienen zelf een schrif- „rote schaal voordeden. wonen liever samen met onze eigen men-

teliik verzoek in te dienen bij de Raad In het boek ''De geschiedenis van fen en niet ,met de Europeanen' zei3 A!^ -teraard weer niet inacht- Australië' zegt de Australische historicus Harold Steward, sekretans van 't komite
van Arbeid, uiteraard weer met inacht ^ q ^ ^ ^ ^ honderd dat het reservaat bestuurt Ambtenaren,
neming van het afkoopschema.

inboorlingen als vergelding van de uit- belast met de zorg over de inheemsen,

De Vereniging van Raden van Arbeid moordlng van één blanke familie als juist hebben geweigerd de integratie-plannen te

vestigen er de aandacht op, dat na het en noodzakelijk werd beschouwd.' ST,^1 °°S °P oppositie van

„„„.„..„ „„„ „„„ nnnvrajirformulier ee- De militanten onder de inheemsen heb- Delae Kamen.
versturen van een aanvraagformulier ge ^ ^ verscneidene . delen van het Jand William C. Wentworth, de minister
ruime tijd kan verlopen vooraat ae ure-

marsen en demonstraties geleid om de voor inheemse zaken in de nationale rege-

betaling plaatsvindt. aandacht te vestigen op de schrijnende ring, zei op een- bijeenkomst voor in-

_^_ __ • heemse studenten in Perth, dat de poli-

tiek van de regering • erop gericht is de
taal en gewoonten van de inheemse be-
volking te erkennen, net als iedere andere
religieuze of immigranten groepering. 'De
regering streeft er naar iedere vorm van
gedwongen of permanente apartheid op 'te

heffen.'

De regering geeft gemiddeld 30 miljoen
dollar (120 miljoen gulden) uit voor de
20.000 inheemse gezinnen. Een grote
groep der inheemsen, ongeveer 40 procent,
is analfabeet. Slechts ' weinigen uit hun
midden genieten nationale bekendheid.
Alleen de overleden schilder Albert Nama-
tura' en de huidige wereldkampioen bok-
sen in het bantamgewicht Lionel Rosé
traden op de voorgrond. De meesten zijn

cowboys op boerderijen. Slechts enkelen
in de steden stijgen uit boven' het niveau
van arbeider of kantoorbediende.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

WIJKZUSTER:
Zaterdag 2 en zondag 3 augustus:

Zr. A. van der Linde, Gasthuishofje 27,

telefoon 2791.

APOTHEEK:-
2—8 AUGUSTUS:

Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71
Telefoon 3073.
Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DOKTOREN:" vr~ " '' "
l

'

*

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355^

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181

G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091

T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

telefoon 5600.

j. F. Zwerver, Julianaweg la, teL 2499

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken
Bij afwezigheid raadplege men (uitslul-

, tend telefonisch) fa. Mathot, telefooi

(023) 3132 33

\tf& r

rsKivdUv
Rekreade-wcekprogramma van 3 augustus t.e.m. 9 augustus 1969

Verenigingsgebouw 'DE KROCHT'

ZATERDAG 2 AUGUSTUS, 20.00 UUR: Dansavond in hippie-stijl; dus kom als

hippie en breng je kussen mee.

ZONDAG 3 AUGUSTUS, 10.00—11.30 UUR: We vertellen uit de Bijbel en spelen

dansen en zingen erover.

11.30—12.30 UUR: Kindercrèche.
20.00— ? Roberto en Marjo van Lint.

MAANDAG 4 AUGUSTUS, 10.00—12.00 UUR: Reis om de wereld - 2e dag.

15.00—17.00 UUR: Volksdansen.
20.30—22.30 UUR: Volksdansgroep 'De Wurf' komt om met ons te dansen.

DINSDAG 5 AUGUSTUS, 10.00—12.00 UUR: Reis om de wereld - 3e dag.

15.00—17.00 UUR: Reis om de wereld - 4e dag.

20.30— ? UUR: Barberkjoewen aan het strand.

20.00— ? UUR: Klaverjassen.

WOENSDAG 6 AUGUSTUS, 10.00—12.00 UUR: Generale repetitie voor vanavond.
15,00—17.00 UUR: Forten bouwen aan het strand.

19.30— ? UUR: Avond voor de ouders van de 'wereldreizigers'.

DONDERDAG 7 AUGUSTUS: 's morgens GEEN aktiviteiten!

14.00— ? UUR: Films voor kinderen.

20.00— ? UUR: Film: 'Bedriegers in uniform' - vanaf 16 jaar.

VRIJDAG 8 AUGUSTUS: We maken samen een knots gezellige dag.

Bijdragen in de onkosten:
ter bekend gemaakt.

's morgens en 's middags: 30 cent; 's avonds wordt la-

Seizoenopruiming

!

Kinderkleding

NOTTEN
HALTESTRAAT 59 •

Restanten winterjacks

Poplin jacks 20,-

Overgooiers 122| 134 12,-

Zomerjurkjes - Rokken

Badstof badpakjes vanaf 6,90

maten 92 t|m 116

Blousjes - Truitjes, enz., enz.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein.

ZONDAG 3 AUGUSTUS:
Kerk:

9.00 uur: Pfarrer Klaus Volkers, Evan-
gelischer Gottesdienst.

10.30 uur: Rev. Rudy Kuyten (van Ja-
pan) en ds. C. Mataheru. Bediening
H. Doop.

10.30 uur: mevr. ds. W. H. Buijs.
]

Wijkgebouw Noord:

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15

ZONDAG 3 AUGUSTUS:
10.30 uur: mej. C. I. R. Gras, Velsen.

GEREFORMEERDE KERK '

Julianaweg 15

ZONDAG 3 AUGUSTUS:
10 uur: dr.. D. Bakker, Djokja (Ind.)

KINDERKERK.
19 uur: ds. J. de Waard. ~.

s

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN
zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30 u.,

JULI en AUGUSTUS:
7.30, 8.30, 9.30, 11.30 en 19.30 uur.

DEUTSCHE MESSE: 28 juni—25 aug."
Samstag 20.30 TJhr — Sonntag 8.30 Uhr.

Bijkerk-Noord, Llnnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

'

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maanden juli en augustus
GEEN samenkomst.'

f

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
*».Wilhelinina Kleuterschool, Lijsterstraat .S ;

Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u,: gezamenlijke bijbelstudie

. Zaterdag 9' uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
ZONDAG 3 AUGUSTUS:

9.45 uur, Hilversum II, radiotoespraak
door mr. dr. R. C. Winter. Onderwerp:
Enkele menselijke aspekten van ont-

wikkelingshulp.

Leger in de bloemen

Een ambtelijk bureau ziet er nooit als

een toonbeeld van gezelligheid uit. Dat
vonden de twee bezetters van dit lokaal

ook. En ze besloten er wat aan te gaan
doen. Er moesten bloemen en planten ko-

men. In het middaguur, terwijl iedereen

zich (wegens de hitte) overgaf aan een
korte siësta of zich onledig hield met het

nuttigen van frisdrankjes, gingen de twee
op pad: Een sergeant uit de dienstplichti-

ge kategorie en een burger, beiden be-

zield met de beste voornemens om van 't

enigszins duffe militaire kompagnieskan-
toortje een leefbaar geheel te maken. Ze
passeerden de wacht en verklaarden dat

ze zó >, terug . kwamen. Dat was - best, de
wacht had er geen wooid voor over en
staarde alleen het grinnekende tweetal

wat afwezig na.

Ze kochten bij een naburige bloemist
twee geraniums, een plastik zak teelaarde
en een jeugdig klimplantje, ongeveer in
de puberteit.

Met deze attributen verschenen ze een
half uur later weer voor de poort van de
kazerne. De wacht konstateerde dat ze
inderdaad terug waren, maar hij keek
niet zo erg afwezig meer, eerder wat ver-
bijsterd, omdat de voorwerpen die naar
binnen werden gedragen, niets met de
strenge militaire tucht hadden te maken.
De burger stelde voor dat hij de gera-
niums blad voor blad onderzocht op ver-
borgen springladingen. Dat was nou ook
weer niet nodig. Ze mochten door.
De teelaarde en de geraniums werden

omzichtig naar boven gebracht. Zonder
enige gerichte opstelling van deze "dingen,
fleurde het naar Landmachtorders en
voorschriften riekende bureau al op. Op
de vensterbank prijkten namelijk enkele
glazen met stekjes van diverse soorten
planten, die welwillend dcor een reeds ja-
ren in het vak zittende adjudant waren
afgestaan. De tuinman van het kazerne-
bedrijf was goed geweest voor vijf of zes
bloempotten met een hectje beschimmeld
uiterlijk. Oude potten dus, aie een op-
knappertje nodig hadden. De twee ont-
dekten dat een kazerne zich in feite niet
leent voor dergelijke bezigheden. En de
burger kreeg een idee. Hij droeg de zes
bloempotten naar de toiletten op de gang,
onthutst gadegeslagen door de jonge ser-

geant. Op een der toilettan sloot de bur
ger zich met de potten op, terwijl de ser-

geant nog enkele informatieve vragen
door de dichte deur riep.

De potten kregen een volledige was-
beurt, (met het borsteltje uit de schrijf-

machine-schoonmaakset). De burger had
de beschimmelde potten in het kloset ge-
deponeerd en hij trok de stortbak vele
malen door, terwijl hij het borsteltje ijve-

rig hanteerde. Deze werkzaamheden trok
de aandacht van de sergeant van de dag.
De jongen sloop naderbij en vroeg met
schallende stem in het betegelde lokaal of
er iemand ziek geworden of aan het wor-
den was. Het antwoord kwam even snel
als verrassend. De deur van het .toilet

ging open en de burger kwam naar bui-
ten met de in elkaar geschoven druipen-
de bloempotten onder z'n arm. 't Schrijf-
machineletterschoonmaakborsteltje stak
uit de borstzak van z'n sporthemd. De
sergeant van de dag knipperde met z'n

ogen alsof hij deze niet geloofde en mom-
pelde een kort en krachtig 'barst'! door
z'n tanden. De burger antwoordde: 'Van
hetzelfde!' en verdween naar het admini-
stratiebureau, waar ide sergeant-admini-
strateur i ieeds ' druk' doende was met het
schikken van de geraniums en het klim-
plantje. Even later was het kantoor be-

'zaaid met natte voetstappen en gemorste
teelaarde. De stekken staken hun ver-
wachtingsvolle nietige i kopjes boven de
schoongemaakte potten uit. Het was een
aanblik om niet licht te vergeten. On-
danks de natte plekken teelaarde op de
bureaus en de vloer, zag -het administra-
tiebureel er vriendelijk uit.

Dat was nou precies de bedoeling. De
burger en de sergeant overwogen het vol-

gen van een kursus
1

'bloemschikking en
plantenverzorging'.

MOMUS
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Modehuis „JACKY"
Grote Krocht 23 - Zandvoort Tel. 02507-4475
UNEGANG 23 — HAARLEM — TEL. 023-13438

knalt de hele zomervoorraad eruit !

!

Komt, ziet en overtuigt II E

In onze herenmodezaak
Anegang 21, Haarlem .«
lichtgewichtcostuums 4«1,"

Ook in grote maten

Zr. S. MOLENAAR-
DE WILDE

AFWEZIG tot 25 aug.
Waarn,: zr. C. v. Kessel,
Haarlemmerstraat 9, telef.

5486. Spreekuur: van 2-3
uur, Zeestr. 67, tel, 5769.

VRIENDELIJKE
VERKOOPSTER

gevr. door BROSSOIS'
schoenhandel. Kerkstraat.

Aang.: MEISJESFIETS,

.

6-12 jr., moet opgeknapt,
ƒ25,-. Lijsterstraat 12.

Te huur v.a. 15 sept. tot

15 april v. nette jongeda-
me of heer: ZIT-SLAAPK.
m. cv. en warm- en. koud
water en gebr. v. keuken
en douche, ƒ 180,- p. mnd.
Br. ond. nr, 6001 bureau
Zandv. Courant.

KAMER (evt. m. pension)
gevr. Br. ond. nr. 6002 bu-
reau Zandv. Courant.

Zandvoort (duinrand), ge-
meub. luxe MAISONNET-
TE, 3 slp.k., garage; mnd.
sept. en langer. Telef. 070-

246337.

Te koop: gestoff. dubbele
FLAT, dicht bij zee en cen-
trum, ƒ65.000,-. N.V. Ma-
kelaardij 'VEMA', Hard-
draverslaan 9, Santpoort.
Tel. 02560-7767.

BOEKHOUDSTER
Erv. boekhoudster gev., 3
midd. p.w., vergoeding
ƒ 20,- per midd. Br. post;
bus 82, Zandvoort.

AUSTIN CAMBRIDGE '64

4 deurs, 60.000 km gel., in

zr. goede st. Prijs ƒ1250,-
financ. mog. Tel. 4290.

Gevr.: 2 pers. KANTEL-
BED. Tel. 2066. Dr. Joh.
G. Mezgerstraat 44/1.

Bé Boterhoven de Haan
gedipt, pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds

i.pr.st. Spotprijs! ƒ795,-.
Mevr. Tervelde, Mr. Troel-
strastraat 24.

Aangeb.: DAP, type 750,

SKELTER FRAME te

koop, ƒ 85,-. A. J. van der
NJoolenstraat 78.

BEZORGERS
gevr. v. het Parool. Aan-
meld.: A. Keesman, A. J.

v.d. Moolenstr. 76, Zand-
voort, tel. 2110.

Hoyng's Geschenkenhuis
Raadhuisplein 3, Zandv.
Telef. 2004, vraagt per 1
september WINKEL-
JUFFROUW.

MEISJE
gevr. voor bediening ter-

ras bij J. PAAP, strand-
paviljoen 12.

Te koop: AQUARIUM^
kompl. m. toebeh. Te bevr.
Zuiderstraat 15a.

BEREIK

ZANDVOORTS

PUBLIEK

met advertenties in de

ZANDVOORTSE

COURANT

Achterweg 1

Telefoon 2135

Door specialisatie

Algehele radicale

liquidatie verkoop
Slechts 10 dagen of eerder, zolang de voorraad
strekt, uitsluitend alle

Zomermantels Mantelkostuums

Broekpakken Japonnen

Mantels met bijpassende japonnen

Regenmantels enz. enz.

weg er mee !

39.- 45.- 69.-

Als extra reklame:
een unieke, allernieuwste kollektie reeds voor-
geleverde

WINTERMANTELS
(180 stuks) w.o. met zeer fraaie EDELBONT-
KRAGEN, o.a. camels, mohairs, tweods, velours,

(dubbele waard)

89.-

BONTMANTELS
(bijpassende nertshoeden), stola's, capes, kra-
watten

10% 20% 30% 40% korting
Een voorbeeld uit vele:

Lange nertsmantel ƒ 755,

—

Grijp deze kans! Dit is uniek! Dit komt nooit
weer!

Mevr. J. Collewijn
(mannequin)

KLEINE HOUTSTRAAT 24 — HAARLEM

Abonneert u op de Zandvoortse Courant

Slagerij

HALTESTRAAT 3

Heerlijk kalfsvlees
EXPORT KWALITEIT

500 gram kalfsrollade

per kilo

500 gram kalfslappen

4.48
8.00
3.98

500 gr. VARKENSFRIKANDO
500 gr. VARKENSROLLADE
500 gr. malse ROSBIEF

4,98
4,98
4,88

500 gr. pracht RUNDLAPPEN 2,98
500 gr. fijne RIBLAPPEN 3,98
500 gr. BIEFLAPPEN 4,15

Malse biefstuk

100 gram
1,30

500 gram
Lamshaché
1.20

1 kilo

Lamskarbonade
3,50

WEEKENDREKLAME:
100 gr. HAM en
100 gr. CERVELAATW. samen 1.19

Dinsdag 750 gram
rundlappen 3,98

w. j Rtin nram 3 frikandellen

Woensdag 5

g

°

h

°
ak
9
t

r768 3 hamburgers
M 3 slavinken

99
DONDERDAG
250 gr. lever 0,78
250 gr. tartaar 1,68

100 gr. malse biefstuk ...,1,30

100 gram
gepaneerde schitzels 0,98
500 gr. braadworst 2,75
500 et. hamlarroen 4.48
500 gr. Draaaworst
500 gr. hamlappen
500 gram
doorr, rundlappen 2,48

500 gr. entre cóte 5,75
500 gr. lende 5,75500 gr. lende
500 gr. staartstuk
500 gr. vark. karbonade
500 gram
doorr. varkenslappen
500 gram
gehakt, half om 2,18
500 gr. tartaar 3,65

5,75
3,75

2,39

2,18

Heerlijk



K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERFLEIN 29 — HAARLEM

VAMOR-RIJSCHOOL

P. C. Laarman - Frans van Sprang
Nic. v.d. Laanstr. 5 rd., Haarlem, tel. 023-326278

Met ingang van 14 AUGUSTUS iedere donder-
dagavond theorie in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht 41, aanvang 20 uur.
Ook toegankelijk voor niet-leerlingen.

Wij lessen met NSU - Opel/Kadett - Opel/Re-
kord - Vrachtwagen - Scooter.

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
tevert rechtstreeks van de groothandel:

DÜINZAND, METSELZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
FLAGSTONES
PADTEGELS
GRINTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4996

NU

ZOMERPRIJZEN
KOLEN BESTELLEN?

TER WOLBEEK BELLEN!

BREDERODESTRAAT 14a — TEL. 3648

' In een handomdraai /

Begt u zelf zo'n prachtig,
warmkleurig tapijt

met Dessoforto tapijttegels
Het is zo makkelijk. Hei wordt 20 mooi. De tegels zijn

zelfklevend, zelfs op beton, makkelijk schoon te ma-
ken en slijtvast. ,'

U kiest uit liefst 10 kleuren waarmee u prachtig kunt'
combineren en variëren. De prijs? Slechts f 5.30 per
tegel van 50x50 cm |f 21.20 per m2

].ClÖSSO
verkrijgbaar bi'[: ^—^'

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15 —- Telefoon 3346

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023-24 28 30

Autoverhuur en Quick service Zandvoort

SHELL-STATI0N

• De NIEUWSTE auto's met ALL RISKS
verzekering

• Snelle reparatie aan uw wagen

• Uw verzekeringen verzorgen wij

GARAGE:
Dr. Schaepmanstraat 1, hk. Brederode-
straat - Telefoon 02507-4580.

,ciióon Cjcince.

';.;.- 'daa r /slaagt jj !'•

Kostverlorenstraat 49
.Zandvoort Tel. 4492

Voor elk klusje of karwei, het hout van

JANSEN hoort er hij!

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN.
Zaterdag 16 augustus zijn wij weer geopend!
Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuivering-
installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107

Schildersbedrijf

C. J. P AA

P

Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.
Hofdijkstraat 24

MET VAKANTIE

van 28 juli

t.m. 8 aug.

Van Kessel

voor pianoreparaties
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

Dat kunt ook U
zeggen na een

advertentie in de
ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg 1

Uw advertentie immers
bereikt alle groepen

I van
1 Zandvoorts bevolking!

Direkte levering mogelijk van:

transportabele
AIR-
CONDITIONERS
voor

luchtkoeling
en ontvochting

voor ruimten van 60—250 m3, eventueel op verplaatsbaar onder-

stel, prijzen: ƒ 775,— tot ƒ 1.570,— , voor winkels, restaurants,

kantoor- en woonruimten, praktijklokalen, etc.

Voor informatie:

„TECHNISCH WERK"
Thorbeckestraat 19 - Telefoon 3270 - Zandvoort

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANT1

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens •

Opeis Kapitan Rekord
Daf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)

316092 - Haarlem

AUTOVERZEKERING
Cataloguswaarde

t/m
W.A. Europa, incl.

Groene Kaart
W.A. Europa incl.

Groene Kaart
AMBTENAREN

3.500—
4.500,—
5.000—
5.500,—
6.000,—
7.000,—
9.000,—

ƒ 10.000-

159,—
173,—
182,—
182,—
182,—
196,—
196,—
218,—

145,—
145,—
145,—
149,—
149,—
160,—
160,—
180,—

• Bestaande no-claimkorting wordt overgenomen.
• No-claimkorting oplopend tot o.a. 33 1/3%.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen

Assurantiekantoor „TROMP3"'

TROMPSTRAAT 21 '4' — ZANDVOORT — TELEFOON (0 25 07) - 20 90

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

* AANLEG

if OMBOUW

if ONDERHOUD

je REPARATIE

Jf CENTRALE VERWARMING

fc AARDGAS-INSTALLATIES

' * OLIESTOOK

Vraag vryblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

Waar kunt u altijd terecht met vreemde valuta ?

Ook in het weekeinde ?

en elke avond ?

op het station

!

Bij de Grenswisselkantoren

Wisselkantoor

Zandvoort

is geopend

!

Aan- en verkoop van vreemde valuta tegen de officiële,

dagelijks in de grote dagbladen gepubliceerde koersen.

de GRENSWISSELKANTOREN nv
Hoofdkantoor: Amsterdam - Centraal Station - Postbus 721

9 aan- en verkoop van buitenlands
bankpapier en munt

©verkoop en verzilveren van reis-

cheques
©handel in gouden, zilveren mun-

ten, penningen, baren
• spaarrekeningen

• afsluiten van reisongcvallen- en
bagageverzekeringen

• overboekingen in binnen- en bui-

tenland
• ontvangen van betalingen uit

binnen- en buitenland
• depositorekeningen

^Wlode. du ^Paóéage 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 TEL. 5965

GEMEENTE ZANDVOORT

Aangifte van leerlingen voor
de openbare kleuterscholen
Op dinsdag 12 augustus a.s. te 8.45 uur bestaat aan de Josina van den Enden-
school, de W. H. Suringarschool en aan de Kleuterschool 'Hummeloord' gele-

genheid tot aangifte van leerlingen, die op bovenvermelde datum voor het eerst

de kleuterschool zullen bezoeken.
Overlegging van het trouwboekje der ouders is daarbij nodig.

De kleuters dienen echter om tot genoemde scholen te kunnen worden toege-

laten de leeftijd van 4 jaar bereikt te hebben.

Met het kleuteronderwijs wordt onder meer beoogd:
a. de aangeboren behoefte aan aktiviteiten van het kind meer te ontplooien

voor zijn verdere geestelijke vorming, o.a. de karaktervorming;

b. het kind te prikkelen tot geordend en spontaan werken om zich daardoor
zelf vooruit te helpen, waarbij te denken valt aan vrije expressie bij werk.
spel en kleutergymnastiek;

c. het kind voor te" bereiden op zijn toekomstige plaatsing op de basisschool.

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange
vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man

Uw vertrouwens-man.

KORTING
OPALUE

STOQM-GQEDEREN
(mica gebracht «n g'.hanld)

KERKSTHAAT-ZAPJDVOOF1T

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1819 • GlasverzeTceringen

O.G.Makelaar

H. W. C0STF.R
Burg. Engeibertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed

en assurantiën.

FAMILIEDRUKWERK
Drukkerij Oudt v/h Gertenbach f

Achterweg 1 Telef. 2135

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

HONDENTRÏMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond,
Mej. M. Bouberg Wllson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121
TELEFOON 3490.

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 320536.

Schilders-

bedrijf

U.C. v. fo%
Telefoon 2638

Bel 5697
voor al uw reparaties!

E. v.d. BERG
'Aannemersbedrijf

Burg. Beeckmanstraat 38

5 IK KEN 5

autolakken

KEUR-VERF
Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau.

U kunt het

toch niet

afschreeuwen . . .

wanneer U de goede hoe-

danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht

van het publiek wilt bren-

gen. Daarvoor staat de

Zandvoortse Courant te

uwer beschikking. Dit

nieuwsblad wordt door-

dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,

niet gelezen maar „ge-

speld." van a tot z.

In die sfeer genieten ook

uw advertenties méér dan

gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.

Steek voor uw reclame-

plannen uw licht eens op

bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg 1

Telefoon 2135

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!
TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling In over-
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
TeL 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et. p.mm.-hoogte

abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;

per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

losse exemplaren 20 cent.

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 2135.

;;. i\

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 — UITGAVE: DRUKKERIJ OUDT v|h GERTENBACH

zandvoorts strand

is niet

schoon

HIER STAAT UW BRIEF

Het moet mij als geregeld strandbezoeker

van het • hart dat Zandvoort maar weinig

oog heeft voor een doeltreffende organi-

satie voor het schoon houden van het

strand en naaste omgeving: het betreft

in het bijzonder de van gemeentewege aan
het strand geplaatste gele bakken, waar-
in.- het publiek papierenzakken, kartonnen
bekertjes, etc, etc. kwijt kan. De afvoer

van het vuil in de bakken is door de ge-

meente bijzonder gebrekkig geregeld.

Deze bakken (soort emmer, waarvan
het' deksel alleen door de leden van do

dienst van publieke werken met behulp

van een sleutel kan worden opgelicht)

worden slechts tweu keer per week door

de vuilophaaldienst geledigd. Men -kan.

zich voorstellen waar dat toe leidt in het

hoogseizoen met vele duizenden strandbe-

zoekers per dag. De bakken zijn in een

ommezien propvol en wat men er aan af-

val- niet meer in kwijt kan wordt op de

bakken gelegd of er naast gedeponeerd.

Zo ontstaat in korte tijd een kleine vuil-

nisbelt op verscheidene plaatsen langs het

strand. De afvalhopen leveren een on-

prettige aanblik op, maar wat erger is —
de afval werkt de strandvervuiling in de

hand, Het zou al een hele verbetering zijn

wanneer het deksel door het publiek kon
worden geopend om het afval aan te

drukken — er zou dan meer rommel, etc.

in gaan.
De afvalbakken zouden overigens ook

wel wat groter van afmeting mogen zijn.

Reeds eerder heb ik de aandacht van het

gemeentebestuur en het Strandschap
Zandvoort gevestigd op bakken die 2x zo

groot- zijn en waarvan het deksel met een

voetpedaal kan worden bediend. Dergelij-

ke bakken kan men vinden langs het

voetpad van de duinen naar Parnassia
("gemeente Bloemendaal). De buurge-

meente Bloemendaal heeft onlangs aan de

v
kop van de Zeeweg grote afvalzakken
(plastik) neergezet, die met een ring aan
een drie meter hoge paal bevestigd zijn.

Reeds van ver'wordt het publiek doormid-

del'-van een aan de paal bevestigd bordje

op dé aanwezigheid van de .afvalzakken

attent gemaakt. Een voorbeeld ter navol-

ging gemeente Zandvoort!
,Maar hoofdzaak blijft toch de afvoer

van het vuil naar de daarvoor bestemde
plaats (en). Wanneer dit niet goed gere-

geld --.wordt, zullen ook grote afvalbakken

en plastik zakken van weinig of geen nut

olijken om de strandhygiëne te bevorde-

ren. En op het gebied van de
|

afvoer van
het strandvuil blijft het bestuur van 'de

parel aan de Noordzee' schromelijk • in ge-

breke- Touring Zandvoort — ons visite-

kaartje in binnen- en buitenland — en

het Strandschap Zandvoort — waarin een

vertegenwoordiger van het ministerie van
sociale zaken en volksgezondheid zitting

heeft — maken zich blijkbaar weinig

jjprgeri over dit onderdeel van de strand-

hygiëne'. ' Toch moeten en gemeente en
jTourfhg,. Zandvoort en Strandschap van
de situatie 'op de hoogte zijn. In de vorig

jaar onder de badgasten gehouden enquê-

te wordt veel geklaagd over de toenemen-
aé.^vervuiling van stranden en boulevards.

Ik'^wil besluiten met mijn jongste trieste

ervaVing^öp het terrein van de strandhy-

giëne! ysëri ervaring, die geheel voor zich-

zelf spreekt:., _

Afgelopen '.vrijdag ging ik om zes uur

iiS&'
Jde morgen zwemmen. Op dat vroege

Uur maken de strandpachters gewoonlijk

het -, door- hen gepachte strandgedeelte

£Choón.~Zij zijn dit' kontraktueel verplicht.

Bovendien zijn zij er aan gehouden het

luet-gepachte strandgedeelte ter weerszij-

den van hun terrein schoon te houden.

!;%Ik informeerde bij een pachter, die be-

zig" was\zijn" strand 'aan kant te maken',

of "de; overvolle bakken, die ik aantrof, nog
voorTiet a.s. weekeind zouden worden ge-

ledigd/i Zijn antwoord luidde ontkennend.
En,?inderdaatl: zaterdagmorgen waren de

bakken -nog- steeds propvol en onbruik-

baar voor het publiek. Zo was de situatie

Wiet' twee- topdagen in zicht.

ï5] Er,; moet voor. een tijdig en frequent

(transport van het afval toch een redelijke

oplossing te vinden zijn (overwerk door

%V0ÉTGANGERSAC1ÏE

vuilophaaldienst, vrijwillige — betaalde —
krachten).

Zoals de situatie nu is zijn de fraai ge-
kleurde plaatjes van het strand in de
vvv-folder bedrieglijk. Het strand van de
badplaats is zo helder en schoon niet.

Lang niet! De leden van Zandvoorts
gemeentebestuur, Touring Zandvoort en
Strandschap Zandvoort kunnen er zichzelf
van gaan overtuigen.

Met groeten uit Zandvoort,

A. ZEEGERS.

ANGSTIG AVONTUUR
OP ZEE
Zaterdagavond zijn de opvarenden van
twee in de middaguren uit Zandvoort ver-
trokken snelboten in de buurt van het
boortoreneiland 'Oriënt Explorer' aan
boord van een passerende logger geno-
men, toen zij met hun bootjes in nood
kwamen te verkeren. De passagiers van
de snelboten — vijf bewoners van het
strandtentenkamp aan de noordboulevard— kozen zaterdagmiddag zee met de ex-
plorer als - vaardoel. Zij ondernamen de
tocht ondanks de talloze waarschuwingen
dat slecht weer op komst was. Enige tijd

na hun vertrek raakten beide vaartuigen,
die voor een grote tocht onvoldoende zee-
waardig zijn, in moeilijkheden. Nadat de
vijf kustvaarders tevergeefs hadden ge-
poogd de aandacht van passerende boten
op hun netelige positie te vestigen, wer-
den zij tijdens de snel invallende duister-
nis opgemerkt ' door de bemanning van
een vissersvaartuig. Via Scheveningen-
Radio en de politie van de badplaats wer-
den hun in het tentenkamp verblijvende
familieleden, die in grote spanning ver-
keerden omtrent het lot van de vijf man-
nen, van hun redding op de hoogte ge-
steld. Later volgde een gelukkig weerzien
na dit angstige avontuur op zee.

«SaftiftjHi .Ar.,»*.

steeds meer toe

huren autootje

in vakantieoord

Er is heel wat veranderd, sedert ene

meneer J. J. A. de Ridder rond het

jaar 1939 een keurig instruktie-

boekje schreef over het gebruik van

de automobiel. Onder het hoofdje

'rijkosten' becijferde hij, dat plezier-

rijders per- jaar hooguit 5000 km.
rijden, maar rasechte . autolief-

hebbers wel tien, of zelfs vijftien-

duizend km onder de wielen door-

jagen. En de reiziger — die zijn

patroon een tweede reiziger uit-

spaart dank. zij zijn snelle vervoer-

middel tweemaal zoveel kan ver-

richten "— komt zelfs wel 'boven de

vijftienduizend,.

Een paar duizendjes meer of minder tel-

len voor de automobilist van nu niet

meer. Het 'snelle vervoermiddel' is een
onmisbaar attribuut geworden voor de
moderne mens en zelfs de dieren uit het

grote dierenbos van Jacob de Uil zijn ont-

hand als het voertuig van de gebroeders
Bever om de een of andere reden kaduuk
is. De zakenman van nu is zonder auto-

mobiel een gekortwiekte vogel en zelfs de
vakantieganger voelt

y
zich doodongelukkig

als hij niet even vlug achter het stuur

van zijn wagen kan springen.

De jeugdige Walter L. J. Jacobs uit

Chicago — opgegroeid met vierkante
Fordjes — had in 1918 al door, dat een
man gemakkelijker een week buiten zijn

echtgenote dan buiten zijn auto kan. Hij

kocht twaalf van die snelle voertuigen,
— T-Fords — en spijkerde een bord aan
de deur waarop hij zijn gloednieuwe be-

zit te huur aanbood. Walter had een paar
goede handen aan het lijf, want hij zorg-

de zelf voor het onderhoud, de reparaties

en zijn administratie. Bovendien was hij

riet te pedant om met een emmer water
de van de verhuur teruggekomen karre-

ties weer glanzend schoon te wassen. Zijn

idee heeft hem geen windeieren gelegd:

vijf jaar later was zijn omzet een mil-

joen dollar per jaar. Toen dreigde de hele

verhuurbusiness hem over het hoofd te

groeien. De wat oudere meneer John
Hertz, direkteur van de Yellow Truck and
Coach Mfg. Co., kocht het hele Jacobs-

zaakje op. Walter kreeg een topfunktie

en Hertz verbond zijn naam aan een
autoverhuurbedrijf, dat nu — nog maar
vijf en veertig jaar later— 1200 employé's

in dienst heeft, dat jaarlijks vele miljoe-

nen dollars winst maakt en dat meer dan
drieduizend kantoren in 103 landen bezit.

Hertz is een begrip ' geworden in de we-

ïeld.

Het autoverhuurbedrijf van een derge-

lijke omvang kan natuurlijk niet draaien

op de jongelui, die met elkaar voor een

weekeindje uit, een wagentje huren. Het
grote klantenpotentieel wordt geleverd

door de zakenmensen, die snellere (en ge-

makkelijker) vervoermiddelen kiezen voor

de lange afstand en dan voor het ter

plaatse afdoen van hun zaken een wagen
huren. In deze formule zit ook de gewel-

dige groei van deze business in Amerika
opgesloten. Daar kan men per trein of

per vliegtuig de lange trajekten afleggen.

Nederland is eigenlijk te klein voor dit

systeem. Met het toenemen van het inter-

nationaal kontakt en dank zij de gewel-

dige vlucht van de luchtvaart is Hertz

echter de laatste jaren ook in ons oude

werelddeel uit de grond geschoten. Het is

geen uitzondering meer, dat een Neder-

landse zakenman ergens in Europa onder-

handelingen voert en het is zelfs doodge-

woon, dat de nederlandse vakantieganger

ver van huis zijn vertier zoekt.

Van de duizend wagens, waarover de

Nederlandse Hertz thans de beschikking

heeft — iedere vier a vijf maanden wor-

den ze vervangen door nieuwe — komen
de meeste in handen van buitenlandse za-
kenlieden; van de honderd die Hertz in

Mallorca beschikbaar heeft gaat negentig
procent of meer naar vakantiezoekers. Zo
verschilt de situatie in vrijwel alle vesti-

gingen van dit wereldbedrijf, dat zijn

grote kracht vindt juist in het feit, dat
men er overal terecht 'kan.

'Wij zijn in 19ff2 in Amsterdam begon-
nen met 45 auto's', vertelt de heer Co Pul,

salesmanager van Hertz-Nederland. 'Nu
hebben wc er duizend en dank zij do
snelle omlooptijd kunnen we in de top-

maanden alle vakantiegangers, die Neder-
land bezoeken ook helpen.' De heer Pul
hoeft echter veel meer aan zijn hoofd dan
alleen het verhuren van zijn eigen wagen-
park. Juist omdat de Hertz-vestigingen
zo nauw samenwerken, valt de nadruk
steeds meer op de reserveringen. Men kan
in Amsterdam namelijk een wagen be-
spreken voor Mallorca of Malaga, voor
Rome of voor Athene. Dank zij de stroom-
lijning van de samenwerking is het zelfs

mogelijk een credit-card te krijgen, zo-

dat men in het buitenland over een wa-
gen beschikt en later — na de vakantie— thuis de rekening krijgt toegestuurd.

Allerlei administratieve rompslomp, het
•storten van een garantiesom en al zulke
soussa meer is daardoor overbodig. Hertz
is een Amerikaanse firma — hoewel alle

vestigingen in het buitenland als dochter-
maatschappij een grote mate van vrijheid

hebben — en streeft dus naar een zo snel.

mogelijke en maximaal-eenvoudige afwik-
keling van de zaken van de kliënt.

De laatste jaren heeft Hertz de char-
tervluchten 'ontdekt'. De zakenman is

niet meer de enige autohuurder in het
buitenland. Menige vakantieganger laat

zijn autootje maar node thuis als hij voor
een week of wat op uit trekt. Als hij

toch — en . dat • gebeurt in toenemende
mate — het komfort en de snelheid van
de vliegvakantie verkiest boven het ge-
vaar en ongerief van een lange en ver-
moeiende reis over de weg, zal hij ter

plaatse het stuurwiel danig missen.
Steeds meer vakantiegangers huren in

hun vakantieoord voor een of meer dagen
een autootje. In de grote vakantiecentra
zoals met name het eiland Mallorca is,

schieten de autoverhuurbedrijven dan ook
als paddestoelen uit de grond. In en rond
Palma zijn er enkele honderden, waarvan
vele over niet meer dan een of twee
auto's beschikken. Niet zelden sukkelt de
huurder met mankementen aan zijn wa-
gentje, moet hij hoge deposito's betalen

mac zandvoort

organiseerde

jubileum-cross

Eergisteren vietde de Auto- en Motor-
club Zandvoort het twintigjarig bestaan
met een motorcross op het binnenterrein
van het circuit. Er werd gestart in drie

klossen, t.w.: 50 cc junioren, 250 cc junio-
ren en zijspanklasse.
Door de jubilerende vereniging was

een parcours uitgezet van circa 1800 m.,

dat door de deelnemers van iedere klasse
bijna een dozijn keren moest worden af-

gelegd. De meeste belangstelling van de
toeschouwers ging uit naar de bekende
rijder Broer Dirkx, kampioen zijspanklas-
se van het vorig jaar, die zijn publiek
echter danig teleurstelde door de strijd

voortijdig te staken. Na een minder goede
start in de eerste serie kwam hij ,in de
tweede en laatste serie niet moer opda-
gen. Pech met de motor, luidde het kom-
mentaar.
Zowel bij de 50 cc junioren als bij de

250 cc junioren werd fel gestreden voor
een goede klassering. Wim van den BrinK
verklaarde zich zelf favoriet bij de 50 cc

en maakte dit waar door de course te

winnen. Bij de 250 cc kwam Thoonen in

de laatste ronde naar voren en die voor-
sprong bleek beslissend. De races — die

gelukkig zonder ongevallen bleven — le-

verden de volgende resultaten op:
Klasse 50 cc senioren:
1. W. v.d. Brink, Harskamp, Crosta, 50
pt; 2. J. Braakhekke, Bargum, Loom
spoc, 48 pt.; 3. J. Wermink, Hellendoorn,

AGS, 44 pt.; 4. G. Lenderïnk, Zelhem,

en dan nog maar afwachten, wat de eind-

afrekening zal zijn. Het bespreken van
een wagen in Nederland met de zeker-

heid dat het een nieuwe wagen is en met
de wetenschap dat de afrekening pas la-

ter komt, is zo evident voordelig, dat
Hertz zich er wel cp toe moet leggen.

Dat gebeurt dan nu ook. Er zijn kontak-
ten gelegd met grote touroperators, zoals

liet eindhovense FIT. Direkteur van Gen-
nip daarvan heeft zelfs samen met Hertz
een vliog-autoreisprogramma opgezet.

Men vliegt naar een bepaald uitgangspunt
en daar staat op het vliegveld een auto
klaar, waarmee men verder kan trekken.
Vliegtocht en autoverhuur worden in een

enkel bedrag gerekend. Deze nieuwe soort

vakantiebcsteding gaat een grote toe-

komst tegemoet. Het zou helemaal ideaal

zijn als men ook nog een samenwerking
zou kunnen vinden voor de vliegreizen

met vaste bestemming: vliegreis, vervoer

naar hotel en terug, volledig pension, ver-

zekeringen en gebruik van auto allemaal

in één enkel bedrag.
Nu de heren van Hertz brood zijn gaan

zien in de vakantieganger als potentiële

klant, zullen ze er waarschijnlijk wel iets

op bedenken.
Dat Hertz niet voor één gat te vangen

is bewijst wel het systeem van Rent it

here, leave it th'ere. Een handicap voor
menige huurder was immers altijd, dat hij

op zijn uitgangspunt terug moest keren
om de wagen af te leveren. Dat hoeft nu
niet meer. Men kan een wagen huren in

Amsterdam en hem achterlaten in Parijs;

men kan ook met het vliegtuig naar
Athene gaan, daar een auto huren en dan
via allerlei mooie toeristische routes naar
Nederland terugrijden. De internationale

uitwisseling tussen de verschillende Hertz-

vestigmgen loopt voortreffelijk. 'We heb-

ben natuurlijk leegloop- en volloopsteden',

aldus de heer Pul, maar over het alge-

meen klopt de balans aardig. Verdwaalt
een wagen heel ver weg, dan wordt hij

daar verhuurd 'in de richting' Amster-
dam. Een klein deel moeten we dan later

op gaan halen. Dat doen we met een vas-

te ploeg studenten, die zo nu en dan uit-

rukt naar zusterbedrijven waar onze wa-
gens zijn achtergelaten. Amsterdam is

namelijk gateway to Europe en er zijn

altijd meer Amerikanen, die hun trip hier

beginnen dan er zijn, die hier hun eind-

station vinden. Voor Nederlanders een

mooie kans om ver weg te vliegen en te-

rug te komen met zo'n huui wagentje.

Nog een nieuwe vakantiemogelijkheid dus.

Loom spec, 43 pt.; 5. J. Harkink,
Lochcm, Zundnpp, 40 pt. en 6. R. Koning,
De Meern, Kreidler, 40 pt.

Klasse 250 cc jnniorrn:
1. B. Thoonen, Brougel op Husqvarna; 2.

C. Wieman, Amsterdam op Husqvarna;
3. II. Janssen, Hellendoorn, Husqvarna; -1.

R. Molenaar, Doorn, ft^jntesa; 5. G. Spilt,

Huizen, M'aico en G. J. de Jong, Tijnjc,

Uusqvai na.

Zijspan lilasso,

internat icnulcu en senioren:
]. B. Snijder (J. van Boesschoten), Bre-

da, Hedlund, 49 pt.; 2. J. Kruisinga (D.

de Wolf), Gouda, Metisse-Tnumph, 48 pt.;

3. D. Gijsbeilsen (H. Haalboon! ), Doorn,
B.M.W., 44 pt.; 4. G. Hesschnk (J. Jocha-
niak), Almelo, B.S.A., 43 pt.; 5. IJ.

Weijenborgen (B. Notten), St. I&idorus-

hoove, B.M.W., 42 pt.; 6. W. van der Lin-

den (H. Hendriks), Deurne, B.S.A., 23 pt.

en 7,\M. de Haas (T. Olivier), Voorburg,
Maico, 21 punten.

GROTE EN KLEINE

DUINBRANDEN
Met behulp van de brandweerkorpsen van
Haarlem en Bloemendaal is de Zandvoort -

se brandweer er vrijdagmiddag na onge-
veer anderhalf uur in geslaagd een felle

duinbrand in de nabijheid van de spoor-

lijn Overveen—Zandvoort, ter hoogte van
de Zandui-ijvaart to bedwingen. Tengevol-

ge van de vuurzee, de vlammen werden
aangewakkerd door de vrij krachtige
.oostenwind, ging circa l'/i a 2 ha duinbe-

planting verloren. Ook voel klem wild

kwam bij de brand om. Het nablussen op
het uitgestrekte terrein waar de brand
woedde heeft vrijwel de hele middag ge
duurd.

Zaterdagmiddag werd een brandje in do

beplanting langs het emplacement van de
NS ter hoogte van de Zeestraat door de

bewoneis von een in de nabijheid gelegen

karavankanip met water en zand bedwon-
gen. De brandweer behoefde hier niet op
te treden.

©
Gistermorgen rukte de brandweer om-
streeks half elf uit voor de bestrijding

van een brandje dat was ontstaan in de

duinbegroeiing langs de Frans Zwaan-
stiaat. In korte tijd was men de 'vlam-

men meester. De schade aan de beplan-

tirg was gering.

PRQEFVAART
VAN
KNZHRM REDDINGBOOT

Afgelopen zaterdag heeft de in Zandvooit
gestationncerde reddmgboot van de Kon
NSHRM een geslaagde proefvaart ge-

maakt naar Scheveningen. Op de terug-

vaart naar Zandvoort werd een kort be-

zoek gebracht aan de voor de kust van
Noordwijk gelegen 'piratenzender' radio

Vcronica. De oefentocht van de redding-

boot werd meegemaakt door Zandvoorts

burgemeester A. Nawijn.

WEER GROOT BEDRAG
VOOR KUSTBRIGADE

Ook de tweede door de leden van do

Zandvoortse Reddingsbrigade onder de

stiandbezcekers gehouden bhkscmkollekte

heeft een fiks bedrag opgeleverd. Afgelo-

pen zondag weid door het publiek een be-

drag van ƒ 1528,03 in de bussen gedepo-

neerd. In totaal is thans een bedrag van

ƒ 35 11 ,6 1 bijeengebracht.

Auto opgenomen in vakantiepakket.

BUS IN PLANTSOEN

Zondagmiddag raakte een duitse touring-

car met vakantiegangeis bij een ver-

kcersmanoouvro vast in cru plint soen aan

do Mr. P. J. Troelstrnstraat m Zr.nd-

voovt-zuid. Do bus kon met meer voor of

achteruit en ,er moest een gereedschaps-

wig-on van do haarlemse brandweer aan

te >pas komen om de wagen los to ttck-

kon. De passagiers liepen bij het incident

geen letsel op.

Gymnastiekvereniging O.S.S.

Ruim 50 leden van jong tot oud hebbon

varaf 15 mei j.1. op bet Duintjesveld on-

dor leiding van de heer Rngcrs deelgeno-

men aan de athletiekbeocfening. Ter af-

sluiting worden nu op zaterdag 16 augus-

tus a.s., eveneens op het Duintjesveld, do

athletick-vaardigheidsproeven van hot

ÏCN.G.V. afgenomen.

O
Afdeling volleybal:

Voor deelname aan de kompetitie worden

reeds enige teams opgegeven. Teneinde te

overwegen meerdei e teams te laten deel-

nomen, zullen omgaand de registratie-

kaarten bij de sekretans, de heer A. W.
van Hooff, Kostvcrlorenstraat 121/2 inge-

leverd moeten worden of een opgave tot

deelname dienen plaats te vinden.



FAMILIEBERICHTEN

Met grote vreugde geven wij U kennis
van de geboorte van onze dochter

MONIQUE BERNADETTE
H. C. v.d. Houten
M. v.d. Houten-Wierema

Zandvoort, 29 juli 1969
Haltestraat 79a

Na eon moedig gedragen lijden

ging heden van ons heen mijn echt-
genoot, onze vader en grootvader

Thcodorus Reumerman
in cle ouderdom van 70 jaar.

E. M. Reumqrman-
van de Ruit

Kinderen en
kleinkinderen

Zandvoort, 1 augustus 1969
Zandvoortselaan 12

De teraardebestelüng heeft heden
plaats gehad.

Geen bezoek aan huis.

Tot mijn grote droefheid overleed
mijn allerliefste

Mevr. BARTEN
In de jaren dat ik haar kende was
er tussen ons veel liefde en vriend-
schap ontstaan.

Uit aller naam:
Mevr. Drommel
Van Lennepweg 1

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat ingaande maandag 11 augus-
tus 1969 gedurende een maand ter ge-
meentesekretarie voor een ieder ter inza-

ge ligt het ontwerp voor het bestem-
mingsplan 'Gymnastieklokaal Noord' be-
treffende een gebied in hoofdzaak be-

grensd door de nog aan te leggen Prof.
v.d. Waalstraat, de geprojekteerde flat-

bouw aan de Celsiusstraat en het terrein
van de Corodexfabriek.
Gedurende de termijn van de ter inza-

geligging kan een ieder schriftelijk bij de
gemeenteraad bezwaren tegen dit ontwerp
indienen.
Zandvoort, 1 augustus 1969

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

Kamerbreed-
tapijt

meubelstolt ering

't Interieur
Stationsplein 13-15

Telefoon 3346, na 18 uur 2565

TELEFOONNUMMERS
BIN ADRESSEN

2000 Brandmelding
3043, 3044, 3045 Politiu

4444 Politie (alleen noodfifuvall»n

)

2262 Informatiebureau Vreemdelingenve*
keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gk>7r>rrntf3' ,*rr'rfJ*'trif>

3569 Bekretariaat 'Groene Kruis'
Vinkenstraat 18.

2071 Borlogebedrijf C. Waaning, Kostver
lorenatraat 68

(023) 242212 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365. Bentveld,
SAAB-service-dP» 1 <r

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27.

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaardei, gasforn., wasautomater

2912 Botel-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smit'itraat 5

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.
H. Houssart, rep. en demonstr. Rljka
straatweg- 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert."
P. Houssart, rep. eD demonstr., Ekïtr ?

burghstra&t 5, Haarlem.
2382 Zuster E. Rr\t*m<t

4519 Diamond Shop. fa. Brrrher & Zn, i

BadhuisplHn 10
3648 KOLEN BESTELLEN f

TER WOT.TiWKK HFr ''.TüV'

(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en
Boodschappontlirn-ft rian nn nacht

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53.1

.

2135 Drukkerij Oudt v/h Gertenbach,
Zandvoortse Courant, Achterweg 1.

cum> <ztt .

.

.

Uit de voorwedstrijden om het Russische
schaakkampioenschap ia het volgende
eindspel, waarin Wit op studie-achtige
wijze tot winst komt. Zie diagram

laatje

rijden!

WM

'ê

I
lp

lil wk . 4m

n mk. "*

Wk Wk w* *
d S

(Wit: Ke3, Te4, pionnen a4, c4 en f6;

Zwart: Kb4, Td8, pionnen a5, c6 en c7).
Omdat Wit,- zijn a4-p}onnen niet missen

mag| speelde hij 42. c4-c5-f, waarop volg-
de 42. ...Kb4xc5, 43. Ke3-f4, Kc5-d5, 44.
Te4-e5+, Kd5-d6, 45. Kf4-f5, c6-c5.
Thans is een kritieke stelling ontstaan.

De witspeler heeft (waarschijnlijk bij

huis-analyse, want de partij zal wel rond
de 40e zet zijn afgebroken) ontdekt, dat
het normale vervolg 46. f7, Tf8, 47. Te6-|-,

Kd5, 48. Kf6, c4, 49. Te8, Tf7:, 50. Kf7:,
c3, 51. Tel, Kc4, 52. Ke6, c2, 53. Thl,
Kb3, 54. Kd5, c6+!, 55. Kc5, Ka3! Wit
geen winstmogelijkheden bood, b.v. 56.

Kc"6:", Ka4:, of 56. Tel, Kb2, 57. Tc2:+ ,

Kc2:, 58. Kcff:, Kd3, 59. Kb5, Kd4, 60.

Ka5:, Kc5 met een theoretische remise-
positie. Wit speelde daarom 46. Te5-el!
en won hiermee een belangrijk tempo.
Het vervolg was 46. ...Kd6-c6 (Of 46. ...

Tf8, 47. Kg6, c4, 48. Kg7, Tb8, 49. f7, c6,

50. f8D+, Tf8:, 51. Kf8:, Kc5, 52. Ke7,
c3, 53. Tal, c2, 54. Kd7, etc.) 47. f6-f7,

Ta8"-f8,"48. Kf5-f6, c5-c4, 49. Kf6-e7, Tf8-
h8J

L
50. f7-f8D, Th8xf8, 51. Ke7xf8, Kc6-

c5/'52.Kf8-e7, Kc5-b4, 53. Tel -al! (Ech-
ter niet 53. Ke6?, Ka4:, 54. Kd5, Ka3, 55.

Te3-k è3, 56. Kd4, c5+, 57. Kd3, a4 en
Wiï itan niet winnen) 53. ...Kb4-b3, 54.

Ke7-e6^' c4-c3, 55. Ke6-d5, c3-c2, 56. Kd5-
c6!' en "Zwart gaf op, want na 56. ...Kb2,

57.J;
Thl, Kb3 wint 58. Kb5. Aldus Liber-

son—Kiowan, Woronesh 1969.

^
Het ! diagram had een gekomponeerdc

eindspelstudie kunnen zijn! Zelden is de
refatie tussen partijspel en eindspelstudie
meer gebleken.

Een ' stelling, die niet zo gauw in de prak-
tische partij zal voorkomen (ofschoon dit

nu 'ook weer niet helemaal onmogelijk is),

is Öeze:
Wil!: Kg3, Le7, Pgl, pionnen d3 en h.5;

Zwart:' Ke3, pionnen a2, d5 en h7.
De' opgave luidt: Wit -'speelt en wint.

De Joplossing: 1. Le7-f6, "d5-d4, 2. Pgl-e2!,
a2-'alD! 3. Pe2-clü, Dal-a5, 4. Lf6xd4+!,
Ke3'xd4, 5. Pcl-b3+, etc. Aldus een stu-

die' van Platov.
Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.'

ABONNEERT V

op de'

;i ZANDVOORTSE COURANT

Achterweg 1 - Telefoon S1S5

RESULTATEN
KUSTZEILWEDSTRIJDEN
De door de watersportvereniging 'Zand-
voort' afgelopen zaterdag en zondag voor
de kust van de' badplaats georganiseerde
zeilwedstrijden — waaraan, eenentwintig
vaartuigen in diverse klassen hebben
deelgenomen — geven de volgende resul-

taten te zien.

In de o.K.-klasse finishte de heer J. C.
Leverink als eerste; tweede en derde
werden resp. de heren G. de Wid en J. C.
E. van der Valk-Bouman. In de Simoun
425-klasse eindigde de heer W, R. Bos als
eerste; de heer A. K. v.d. Mije werd
tweede in zijn Flying Arrow en de heer
M. S. van den Boogaard kwam in zijn

F.J. op de derde plaats. In de Simoun 485
klasse arriveerde het jeugdlid G. Dijkema
als eerste en eindigden de heren J. Deute-
kom en D. v.d. Heuvel samen op de twee-
de plaats, In de Catamaranklasse was de
heer J. v.d. Mije favoriet en ging de hr.

H. Loedeman als tweede over de eind-

streep. In het eindklassement gingen de
oranje wimpels en de wisselbekers naar
de heren J. C. Leverink, W. R. Bos, J. v.

d. Mije en het junior-lid G. Dijkema.

kruiswoordpuzzel
1



69e jaargang no. 62 - Verschijnt dinsdags en vrijdags OpgerJcht-4n 19QO VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1969

redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et. p.mm.-hoogte

abonnementsprijs ƒ 10,— per jaar;

per post ƒ 11,— ; buitenland ƒ 13,—

;

losse exemplaren 20 cent.

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 2135.

"""I11 "

•',«Vt1,H/.l'J..I,HJ"H' '

ZANDYOORTSE COURANT
voor ZANDVOOHT^BÉrn^CTEÏCöTri' AERDENlfoUTi

ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 — UITGAVE: DRUKKERIJ OUDT v|h GERTENBACH

eiland op hoge poten

Op zeven a acht kilometer uit de kust slaat het kunstmatige booreiland 'Oriënt Ex-

plurer' op hoge poten boven het wateroppervlak. Met behulp van de meest moderne

apparatuur speuren de technici van de explorer naar mogelijke gasbellen en olie-

velden onder de bodem van de zee.

De bevoorrading van de bemanning, aan- en afvoer van het technisch personeel, ge-

schiedt o.m. met behulp van een helikopter, die op het platform van het booreiland

kan landen en opstijgen.

Reeds verscheidene malen hebben parlikulieren met zeil- en motorbootjes getracht

het eiland te bereiken. Niet altijd mei sukses. De afstand is groter dan men denkt

en de zee kan soms woelig zijn.

\ -£»»&:>$'

KONZERT
BESLUIT

REKREADE '69

Vrijdag 8 augustus worden de aktiviteiten

van Rekreade '69 besloten met een kon-
zert in. de Ned. Hervormde Kerk aan het
Kerkplein. Als solisten treden op:
Anne-Marie Thiel - Blokfluit; Marjan
Robbers - Dwarsfluit en Paul van Veelen
- Orgel.
Op het programma staan werken van

Sweelinck, Bach en Alain voor orgel; van
Jacob van Eyck, Pavaen Lachrimae (blok-

fluit); van Vivaldi, Trio voor twee flui-

ten; van Quantz, Triosonate voor blokfluit

en dwarsfluit en van Honegger, Danse de
la chèvre voor dwarsfluit.

b en w wiilen maatregelen

tegen illegaal gebruik

van teellandjes

AANFLUITING

EN

ERGERNIS

De teellandjes en de daarop aanwezige
bouwsels op het binnenterrein van het

circuit zijn al geruime tijd een doorn in

het oog van de gemeente en Touring
Zandvoort, de instantie, die de percelen
namens de gemeente beheert. Gebruik en
verzorging van de landjes geschiedt veel-

al op een primitief aandoende wijze en
dat heeft het ongenoegen van de gemeen-
te en TZ gewekt. De toestand waarin vele

percelen verkeren is meer dan ergerlijk

en maken de bestemming van dit gebied
tot duinpark tot een aanfluiting, vinden
b. en w. En het kollege wil zelfs gaan
procederen om daar een eind aan te ma-
ken. Wij vinden de zorg van het gemeen-
tebestuur inzake de visuele presentatie

van de circuit'duinen roerend. Maar er

zijn een paar zaken, dachten wij, die nog
eerder aanleiding geven tot ergernis en
de kwalifikatie 'aanfluiting' volkomen
verdienen.

Wanneer de gemeente aan de pachters
van teellandjes paal en perk wil gaan
stellen, mag eveneens worden verwacht
dal deze in de naaste toekomst maatrege-
len zal voorstellen ter beteugeling van de
ondragelijke geluidshinder, veroorzaakt
door de racemonsters binnen het duinpark
en vermindering van de bijzonder onwel-

riekende geuren die opstijgen uit de riool-

vijvers in het park.

Als het gemeentebestuur dit om welke
reden dan ook nalaat zal Zandvoort een
eventueel optreden tegen de pachters —
die wel eens buiten het gareel van hun
kontrakt lopen — moeilijk kunnen be-

grijpen. Vooral wanneer de ergernis over

hun aanwezigheid binnen het circuit

(duinpark) beperkt blijft tot het kollege

van b. en w. en de direktie van Touring'

Zandvoort. Men krijgt dan de indruk dat

de gemeente en TZ zich meer en eerdpr

om de circuitbelangen bekommeren, dan
om de belangen van de inwoners van
Zandvoort.

VER5TEEDE
HSUE5TR. 18 • ïEL : V.39 - ZRHDV00RT

Het kollege van burgemeester en

wethouders is voornemens gerechte-

lijke stappen te laten ondernemen
tegen wat het beschouwt als onge-

oorloofd gebruik van duinterrein

en opstallen binnen het circuit. Be-

doeld wordt het gebruik van de in

dit gebied aanwezige teellandjes

voor het verbouwen van groente en

de daarop aanwezige provisorische

bouwsels. In de gemeenteraad van

a.s. dinsdag zal hierover een beslis-

sing worden genomen.

Volgens b. en w. hebben enkele tientallen

gebruikers van het betrokken terrein zich

illegaal op de teellandjes gevestigd of

handelen in strijd met de voorwaarden,
waaronder indertijd hun huurkontrakt is

afgesloten. De toestand waarin de duin-

percelen verkeren noemen b. en w. meer
dan ergerlijk en maken naar hun oordeel

de bestemming van dit gebied, 'duin-

park', tot een aanfluiting.

Het treffen van geëigende maatregelen
tegen de schuldigen achten b. en w. dan
ook noodzakelijk.
Verder acht het kollege een sanering

van de situatie met betrekking tot de

teellandjes binnen het circuitterrein en
hier en daar ook daarbuiten in 't alge-

meen zeer wenselijk.

Diverse bewoners van de flats aan de Ja-

cob van Heemskerckstraat, de Karel
Doormanstraat en de De Ruyterstraat
hebben bij het Zandvoortse gemeentebe-
stuur geprotesteerd tegen de voorgeno-

men aanleg van. een parkeerterrein ten

noorden van Bouwes Palace aan de boul.

Barnaart. Het kollege van b. en w. heeft

zich over de bezwaren van de adressan-

ten beraden en is tot de slotsom gekomen,
dat de beperking van het uitzicht op zee

door het merendeel der ondertekenaars
sterk wordt overdreven. B. en w. baseren

hUn konklusie op het volgende:

Voor de bewoners van de hoger gelegen

flats aan de Van Heemskerckstraat, de

•Karel Doormanstraat en de De Ruyter-

straat, zal de parkeerplaats wat betreft

het uitzicht op zee in het geheel geen be-

lemmering vormen. De twee flatgebouwen

aan de De Ruyterstraat liggen op een af-

stand van resp. 100 en 160 meter van het

begin van de aan te leggen parkeerplaats,

welke voor de meeste bewoners vanuit

hun woning aan het oog wordt onttrok-

ken door tussenliggende gebouwen, t.w.

dé flats aan de Karel Doormanstraat dan
wel het zuidelijk blok van de flats aan de

De Ruyterstraat.

Inderdaad zijn niet alle tussen de flats

gelegen woningen op een boven het maai-

veld gelegen onderbouw gesticht, aldus

het kollege. De bewoners van enkele van
deze woningen, gelegen tussen de Karel
Doormanstraat en de Jac. van Heems-
kerckstraat kunnen slechts plm. 30% tot

plm. 50% van de aan te leggen parkeer-
plaats zien, terwijl de afstand circa 70 m.
bedraagt.
Voorts is de gedachte dat het parkeer-

terrein gedurende het gehele jaar de ge-

hele dag volledig bezet zal zijn, met auto's

van bezoekers aan het Dolfirama, niet in

overeenstemming met hetgeen b. en w.'

verwachten. De parkeerruimte in het bou-

levardcentrum lijkt hun zeker toereikend

om op werkdagen gedurende het nasei-

zoen aan de behoefte — óók van de zijde

van de bezoekers van het Dolfirama — te

voldoen. Intensief gebruik van het om-
streden terreintje verwacht het kollege

wel gedurende het badseizoen en tijdens

mooie weekends daarbuiten, echter niet

uitsluitend door de bezoekers van het Dol-

firama, doch voor een groot deel ook door

de strandbezoekers.
B. en w. hebben de adressanten bericht

dat het toenmalige gemeentebestuur met
de bouwonderneming, die de flats aan de

Karel Doormanstraat heeft gebouwd over-

een is gekomen, dat Paviljoen Kiefer zou

worden afgebroken, hetgeen gebeurd is.

Er is echter nooit een afspraak gemaakt,
dat het uitzicht op zee vrij zou blijven.

Gelet op het vorenstaande beschouwen
zij de terzake ingediende bezwaren zo al

niet ongegrond, dan toch ondergeschikt

aan het algemeen belang, dat met de

aanleg van het parkeerterrein zal zijn ge-

diend.
Het kollege wijst de raad er tenslotte

op dat het nog geen voorstel heeft gedaan
tot de aanleg van het parkeerterrein te

besluiten. Het plan is vooralsnog toege-

voegd aan de 'lijst van investeringen'

waaromtrent te gelegener tijd het oordeel

van de raad zal worden gevraagd.

Naschrift red. — Dat er geen afspraak is

gemaakt dat het uitzicht voor de bewo-

ners van de flats aan de kust naar de

zeezijde vrij zou blijven, zal wel juist zijn.

Het ligt immers voor de hand dat de be-

woners van de flats vrij en onbelemmerd

zicht op zee hebben en dit ook houden.

Uit het pré-advies van b. en w. aan de

raad blijkt overigens duidelijk 'dat het

parkeerterrein in de eerste plaats bedoeld

is voor bezoekers van het Dolfirama,

eigendom van Bouwes Exploitatie Maat-

stliappij. De aanleg is dus duidelijk in het

belang van de eigenaar-eksploitant van

het Dolfirama. Dat gunnen wij graag een

zo groot mogelijk aantal bezoekers, maar

wij begrijpen niet dat het belang van de

eigenaar-eksploitant zwaarder moet we-

gen dan het belang van de flatbewoners,

die vèr voor de bouw van het Dolfirama

een flat hebben gehuurd of gekocht.

In verband met het terugtreden op eigen
verzoek van de heer W. M. B. Bosman
als gemeentesekretjaris van Zandvoort,
heeft het kollege van b. en w. ter voor-
ziening in de vakature achtereenvolgens
de beide referendarissen ter sekretarie, de
heren J. Hoogendoorn en W. Harting,
aanbevolen. Eerstgenoemde neemt momen-
teel de funktie van gemeentesekretaris
waar. A.s. dinsdag sullen mevrouw en de
heren raadsleden een keuze uit deze voor-
dracht doen.

Voor de bouw van 51 woningwetwoningen
•en 5 garages aan de Celsiusstraat en de
nog aan te leggen prof. Van de Waal-
straat ïn Zandvoort-Nieuw noord, heeft
het bestuur van de woningbouwvereni-
ging EMMj de gemeente verzocht de voor
dit bouwplan benodigde grond over te

dragen en de ter zake benodigde finan-

ciële medewerking te verlenen. Met het
plan is, inklusief de „grondkosten, een be-

drag van ƒ 1.832.324,— gemoeid. Het kol-

lege van b. en w. stelt de raad voor de
door de woningbouwvereniging gevraagde
medewerking voor de verwezenlijking van
het woningbouwprojekt te verlenen en le-

ningen uit rijks kas aan te vragen ten

bedrage van ƒ 1.801.289,— . En aan EMM'
voor de grond- en bouwkosten van de 5

garges een lening uit de gemeentekas te

verstrekken van f 31.035,—

.

In hun toelichting bij het voorstel

schrijven b. en w. dat de woningen zijn

bestemd voor minder-draagkrachtigen,
dat wil zeggen voor gezinnen, waarvan
het gezinshoofd minder dan het gemiddel-
de arbeidersinkomen verdient. De helft

van de ter verdeling beschikbaar komende
woningen zal worden bestemd voor de Ie

den van de woningbouwvereniging, de an-

dere helft zal door het kollege worden
toegewezen.

Voor de bouw van een éénklassige kleu-

terschool aan de dr. Jac. P. Thijseweg
t.b.v. de stichting chr. kleuteronderwijs
'Zandvoort-noord', waartoe de raad reeds

eerder een besluit nam, vragen b. en w.

de raad een krediet van ƒ 165.705,—. De
betreffende kleuterschool (De Woelwa-
ters) is momenteel ondergebracht in een

houten noodlokaal in noord.

Voor het slopen van de voormalige was-
serij aan de Pakveldstraat en perceel

Smedesstraat 21 t.b.v. de sanering van de

oude dorpskern ('noordbuurt') vragen b.

en w. aan de raad een krediet van
ƒ 20.000,—.
Het ligt in de bedoeling het terrein,

hetwelk door de sloop van de waserij vrij-

komt, voorlopig als parkeerterrein te ge-

bruiken. Bij de aanleg van dit terrein zal

profijt kunnen worden getrokken van de

ter plaatse reeds aanwezige betonvloer.

Gedeeltelijk zal er nog voor een aanvul-

lende bestrating moeten worden gezorgd.

Bovendien zullen de vrijkomende muren
van de belendende percelen van de was-
serij dienen te worden afgewerkt. Voor
laatst bedoelde werkzaamheden is maar
raming nog een bedrag van ca. ƒ 5000,

—

nodig.

WATERGETIJDEN
aug. berijdbaar

HW LW HW LW strand

10 1.44 9.30 34.14 22.00 5.30—12.00

11 2.28 10.00 14.55 22.30 6.30—12.30

12 3.07 11.00 15.31 23.30 7.00—13.30

13 3.41 11.30 16.0ff 24.00 7.30—14.00

14 4.15 12.00 16.38 24.30 8.00—14.30

15 4.45 0.30 17.08 12.30 8.30—15.00

16 5.15 1.00 17.40 13.00 9.00—15.30

Samengesteld Uoor P. van der Mije Kczn.

MARIA EN ROBERTO

VAN LINT

ZONGEN VOLKSLIEDEREN

In het kader van 'Rekreade '69' vond
zondagavond jn gebouw 'De Krocht' een
optreden plaats van Maria en Roberlo
van Lint, zangers van internationale
volksliederen. Maria en Roberto, die over
een zeer groot repertoire beschikken en
onder meer tournee's maakten door Ame-
rika on Oost-Europa, begeleidden zichzelf
met Paraguayse harp, gitaar en luit, tam-
boerijn en sambaballen.
Op het programma stonden liederen uit

o.a. Frankrijk, Duitsland, Engeland en
Nederland. Na de pauze werd aan een
groot aantal verzoeken voldaan, zodat er
nog songs te horen waren uit Rusland.
Griekenland, Turkije, en.z, enz.
Het geheel stond op hoog muzikaal ni-

veau, al moet het ons van het hart dat
veel liederen te luid en te ruw gezongen
werden, waarbij Roberto som.<= ietwat
overheerste. De voordracht was verder-
uitstekend en Maria en Roberto bespeel-
den hun instrumenten met grote perfektie.
Om onduidelijke redenen begon het op-

treden een half uur te laat, hetgeen aan
het enthousiasme van het publiek geluk-
kig niets afdeed. Dat men niet in groter
getale (er waren circa 80 bezoekers)
naar de 'Krocht' is gekomen, is onbegrij-
pelijk.

Lourens Stuifbergen

Het is de redaktie van de Zandvoortse
Courant een genoegen de lezers te kun-
nen meedelen, dat met ingang van heden
de heer Lourens Stuifbergen als muziek-
resensent aan de krant is verbonden.

Lourens Stuifbergen werd in 1946 te

Haarlem geboren. Na zijn middelbare

schoolopleiding werd hij leerling bij Nico
Waasdorp (orgel) en Hennie Schouten
(theorie)".- Hij gaf reeds eerder koncerten

in Zandvoort en enkele andere plaatsen.

Lourens Stuifbergen komponeerde een

aantal pianowerken, twee orgelwerken,

liederen voor sopraan en piano en een

klarinetsonate. Sinds 1962 is hij organist

van de St. Agathakerk.

BOOREILAND-ZWEMMER
VERMIST

Twee patrouilleboten van de Zandvoortse
Reddingsbrigade hebben woensdagmiddag
met assistentie van een vliegtuig, dat was
opgestegen van de vliegbasis Valkenburg,
enkele uren tevergeefs gezocht naar een
zwemmer, die volgens de mededeling van
de bemanning van een zeilboot bezig was
naar het booreiland 'Oriënt Explorer' te
zwemmen. De zwemmer was door de op-
varenden circa vier kilometer vanuit de
kust gesignaleerd, waar hij de zeilers zou
hebben toegeroepen dat hij van plan was
naar het kunstmatige eiland te gaan. De
speurtocht van kustbrigade en het
vliegtuig van de basis Valkenburg, . waar-
bij via Scheveningen-Radio kontakt met
het booreiland en het bevoorradingsvaar-
tuig Potvis werd onderhouden, leverde
niets op. De man was en is spoorloos en
niemand heeft tot op heden aangifte van
vermissing gedaan.

Voor

RADIO en TV
naar

Radio Peeters nv

ook voor uw

grammofoonplaten
naar

Radio Peeters nv

en natuurlijk ook vooz uw

grammofoon en

bandrecorder
naar

Radio Peeters nv

en bovendien voor uw

huishoudelijke
apparaten
naar

Radio Peeters nv
PASSAGE 11 — ZANDVOORT



FAMILIEBERICHTEN

Heden is na een langdurig lijden

van ons heengegaan mijn innig ge-
liefde man, onze lieve vader, be-
huwd- grootvader en zwager

JACOBUS JOHANNES UITZINGER
op de leeftijd van 65 jaar.

Zandvoort: A E. Uitzinger-Gabler
Fam. L. Bluijs

F.ini. W. Panser
Fam. G. F. Mooy
Fam. E. F. Keesman

Australië: H. J. Deetman
Zandvoort: M. H. Gabler

M. A. van Nooyen
en kleinkinderen.

Znnclvooit, 5 augustus 1969
Van Speijkstraat 11a

De crematie heeft inmiddels plaats
gehad in het Crematorium te Vel-

Dankbet uiging
Hiermede wil ik mijn grote dankbaarheid
betuigen aan H.H. doktoren J, G. Ander-
son en B. J. Niessmk voor de wijze waar-
op zij gedurende de ziekteperiode van
mijn echtgenoot, hem bijstand verleende.
Evenals zr. Van der Linden voor haar
liefdevolle hulp hem gegeven.
Het is mij een grote steun en troost

geweest m deze voor mij zo moeilijke
tijd, te weten steeds op hen te kunnen
rekenen.

Mevr. A. E. Uitzinger-Gabler
Van Speijkstraat 11a.

|j 13 augustus a.s. hopen onze geliefde $
ca ouders, behuwd- en grootouders «a

|j
C. G. v. Lemmeren

j|

é en (§>

|) J. S. C. v. Lemmeren-Haavekost (.$>•

<j| hun 45-jarig huwelijk te herdenken.
[|

§j Receptie van 5-7 uur in de 'Sonne- Sa

& hoeck', Dr. Smitstraat, Zandvoort. &

& J. S. C. v. Lemmeren Ui

U C. J. v.d. Laan-v. Lemmeren S|

Ij G. H. v.d. Laan Sa

e» Marja (&

Woningbouwvereniging

„EENDRACHT MAAKT MACHT"
te Zandvoort

Voor leden komen beschikbaar de wonin-
gen:

VONDELLAAN 39 (ben. duplex-woning)
(huurprijs ƒ 54,65 per maand)

VAN LENNEPWEG 12 III (2 slaapkamer-
woning) (huurprijs ƒ 96,70 per maand).

VAN LENNEPWEG 32 III (2 slaapkamei-
woning) (huurprijs ƒ 96,70 per maand).

Schriftelijke opgave, met vermelding van
rangnummer, aan de sekretaris D. v. Dijk,

Dr. C. A. Gerkestraat 22, vóór a.s. dins-

dagavond 7 uur.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

WIJKZUSTER:
Zaterdag 9 en zondag 10 augustus:

Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,

telefoon 4294.

APOTHEEK:
9—15 AUGUSTUS:

Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181

G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091

T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

telefoon 5600.

j. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 249ö

DIERENARTSEN Haarlem en omstreken
Bij afwezigheid raadplege men c uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, telefooi

(023) 3132 33

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein.

ZONDAG 10 AUGUSTUS:
Kerk:

9.00 uur: Pfarrer Klaus Volkers, Evan-
gclischer Gottesdienst.

10.30 uur: ds. C. Mataheru.

In NOORD geen dienst!

NED. PROTESTANTENBOND
Brugsü'aat 15

ZONDAG 10 AUGUSTUS:
10.30 uur: mevr. Nieuwenhuysen (Lei-

don).

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg 15

ZONDAG 10 AUGUSTUS:
10 en 19 uur; ds. N. Korenhoff (Leger-
predikant).

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN
zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30 u.

JULI en AUGUSTUS:
7.30, 8.30, 9.30, 11.30 en 19.30 uur.

DEUTSCHE MESSE: 28 juni—25 aug.
Samstag 20.30 Uhr — Sonntag 8.30 Uhi

Bijkerk-Noord, Linnaeusstraat:
H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de -maanden juli en augustus
GEEN samenkomst!

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3

Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbeapreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie

Zaterdag 9 uur: dagtekstbeapreking.

HUMANISTISCH VERBOND
ZONDAG 10 AUGUSTUS:

9.45 uur, Hilv. II. Radiotoespraak door
de heer G. F. Makkink. Onderwrep:
'Snelheid en tempo'.

AGENDA
voor de openbare vergadering van de
raad der gemeente Zandvoort op dinsdag
12 augustus a.s. om 20.00 uur in het ge-
meentehuis:
1. Notulen van de vergadering van 24

juni 1969.

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, enz.

4. Begrotingswijzigingen.
5. Voorlopige vaststelling uitgaven open-

baar lager onderwijs over 1968, etc.

6. Vaststelling vergoeding per lokaal en
.per kleuter bijzonder kleuteronderwijs
over 1968.

7. Voorlopige vaststelling uitgaven open-
baar kleuteronderwijs over 1968.

8. Voorschot op de extra-vergoeding in

de exploitatie over 1963 t/m 1968 voor
de Chr. m.a.v.o.-school.

9. Pré-advies t.a.v. bezwaarschrift tegen
aanleg parkeerplaats aan de Boule-
vard Barnaart.

10. Krediet voor bouw éénklassig school-
" gebouw t.b.v. de Chr. Kleuterschool
'De Woelwaters'.

11. Vaststelling instruktie voor de ambte-
naren van bouw- en woningtoezicht.

12. Verkoop perceel De Genestetstraat 9.

13. Maatregelen tegen ongeoorloofd ge-

bruik duinterrein en opstallen in het
duin.

14. Bouw 51 keuze-woningen aan de Cel-

siusstraat en de Prof. v.d. Waalstraat.
15. Onbewoonbaarverklaring Buureweg 3.

10'. Verhuur grond achter Van Galenstr.
1 t/m 11.

17. Slopen voormalige wasserij en perceel

Smedestraat 11.

18. Huurverhoging ingaande 1 april 1969.

19. Vaststelling bestemmingsplannen.
20. Principe uitspraak omtrent bebou-

wingsplan voor de buitenplaats
'Groot-Bentveld'.

21. Verkoop van grond in plan Celsius-

straat 2.

22. Vaststelling nieuwe huurprijzen van
"

gronden.
23. Garanderen geldleningen voor de bouw

van eigen woningen.
24. Rondvraag.

BURGERLIJKE STAND
1 augustus 1969 — 7 augustus 1969

Geboren: Martin Nicolaas Frans, z.v.

N. F. van Petegem en D. Weber; Tom,
z.v. J. O. Keur en C. B. M. Franssen;
Linda Anna Jacoba, d.v. J. A. M. Balk
en C. P. J. Koppert.

Overleden: Theodorus Reumerman, oud
70 jaar, gehuwd met E. M. van de Ruit;
Johanna Bernardine Görtz, oud 60 jaar,

gehuwd met C. Keur; Jacobus Johannes
Uitzinger, oud 65 jaar, gehuwd met A. E.
Gabler.
Ondertrouwd: Willem Krijgsman en

Hendrika Aafje Rijper; George Rudolf
Bodeving en Erica Jacqueline de Wit;
Robert Peereboom en Johanna Tinga;
Gehuwd: Hendricus Antomus Anna

Maria van Dooren en Gerda Anita Limon;
Michiel Mjsijer en Maria Wilhelmina van
der Kolk.
Geboren buiten de gemeente: Monique

Bernadette, d.v. H. C. van den Houten en
M. Wierema.

Overleden buiten de gemeente: Edijth

Florence de Faye, oud 49 jaar, gehuwd
met E. A. Barten.

iBAROKKONZERT
jlN HERV. KERK
Op woensdag 13 augustus a.s. spelen Elja
'Moed, blokfluit, Marion van Harreveld,
Iklavecimbel en Dries Munnik, violoncello,

barokmuziek in het gebouw van de ned.

JHerv. kerk aan het Kerkplein. Het pro-
'gramma vermeldt werken van o.a. G. Ph.
.Thieleman, F. Barsant, A. D. Philider en
jM. Bitti.

I Wat de medewerkenden aan dit pro-
gramma betreft, de naam Elja Mioed
beeft geen onbekende klank, zij is leerlin-

ge van Frans Bruggen geweest en stu-
'deerde in Engeland bij de internationaal
befaamde blokfluitist Edgar Hunt.
1 Vele leerlingen van de Zandvoortse
Volksmuziekschool zullen zich haar nog
herinneren als muziekpaedagoge en zul-

len zonder twijfel 'hun juf' nog eens wil-
len horen spelen.

,
Marion van Harreveld studeerde klave-

cimbel in Parijs en heeft reeds talrijke

konzerten op haar naam staan.
De violoncellist is leerling aan het Con-

servatorium te Den Haag en verzorgt op
dit konzert de continuo-partijen bij de
eusemblestukken en speelt bovendien nog
een solowerk.
Het

v

konzert begint om 20.15 uur.

sport en spel
Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zondag 10 augustus:
Zanüv.m. 1—Madjoe 1 14.30 u.

Zandv.m. 2—Madjoe 2 . 12 u.

Zandv.m. 3—Madjoe 3 12 u.

Programma maandag 11 augustus:

Selektiewedstrijd
Nederlandse Amateurelftal 20 u.

Programma woensdag 13 augustus:
Zandv.m. 2—WH 1 18.30 u.

SELEKTIEWEDSTRIJD

NED. AMATEURELFTAL
Maandag 11 augustus a.s. wordt op het
terrein van Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
een selektiewedstrijd gespeeld voor het
Nederlandse amateurelftal. Aanvang 20 u.

Aangezien deze wedstrijd staat onder
auspiciën van de KNVB zal aan leden
van Zandvoortmeeuwen geen vrije toegang
worden verleend.

P.V. 'PLEINES'

Afgelopen zondag nam P.V. 'Pleines' deel
aan een wedvlucht vanaf Tergnier — af-

stand 314 km. Bij goed vliegweer om 10
uur m de morgen gelost, arriveerde de
eerste duif om 13.42 uur. De resultaten
luiden als volgt:

W. Dnehuizen: 1, 32; Jb. Koper: 2, 10,

11, 15, 33; K. Driehuizen: 3, 12, 14, lff,

20, 22, 31; J. Harteveld: 4, 7, 28, 29; C.
Kerkman: 5; P. Dannenburg: 6; R. Drie-
huizen: 8, 17; L. Bol: 9, 23, 26, 30; A. Mo-
lenaar: 13; D. Molenaar: 18, 27; J. Swart:
19; W. Terol: 21; J. Vos: 24.

SPORTING CLUB ZANDVOORT
Badminton begint in september
De afd. badminton van S'porting Club
Zandvoort hervat haar aktiviteiten reeds
in de eerste week van september.
Er komen weer groepen voor beginners

en gevorderden, zowel dames als heren,
terwijl er tevens weer jeugdgroepen wor-
den geformeerd, résp. 7-11 jaar en 12-15
jaar.
Het programma vermeldt o.a. weer een

uitgebreide onderlinge kompetitie en
enkele toernooien. Bovendien zal een aan-
tal topspelers en speelsters deelnemen aan
de kompetitie van de Ned. Badminton
Bond. •

Aanmelding is nog mogelijk en wel bij

de volgende adressen: Linnaeusstraat 1/4,
tel. 3585 en Lorentzstraat 24, tel. 3344.

Ook volleyballers gaan van start

De volleyballers van Sporting Club Zand-
voort, nu aangesloten bij de Ned. Volley-
bal Bond, hervatten hun training begin
september. Tenminste twee teams zullen
deelnemen aan de kompetitie, terwijl ver-
der een grote belangstelling voor het
meer rekreatieve volleybal wordt ver-
wacht, vooral nu een aantal deskundige
trainers is aangetrokken. Dames en he-
ren, jongens en meisjes (min. leeftijd 14
jaar), die het komende seizoen de volley-

balsport willen beoefenen, .kunnen zich op-
geven bij bovenstaande adressen.

'Sporting Club Zandvoort' heeft de akti-
viteiten uitgebreid en start bij de aan-
vang van de schoolkursus 1969-'70 met
gymnastiek-, turn-, keurturn- en ballet-

lessen. De op moderne basis geschoeide
kursussen zullen o.a. worden geleid door
mevr. R. de Wolf, die haar sporen op het
gebied van het keurturnen heeft verdiend.
Ter kennismaking met de nieuwe lessen
kan men de kursussen in de eerste maand
kosteloos volgen.
Inmiddels heeft de gymnastiekvereni-

ging zich aangemeld bij de grootste turn-
organisatie in ons land, t.w. het Konin-
klijk Nederlands Gymnastiek Verbond,
dat thans een kwart miljoen leden telt.

In het bestuur van Sporting Club Zand-
voort' hebben zitting de heer A. J. Weer-
meijer, voorzitter, mevr. D. Postmaa, se-

kretaresse, de heer C. Duker, penning-
meester en mej. A. Goossens, lid.

ABONNEERT V

op de

ZANDVOORTSE COURANT

Achterweg 1 - Telefoon B1SS

NIEUWE VOORZITTER
LOKALE RAAD VAN KERKEN
Op een onlangs gehouden vergadering
van de plaatselijke Raad van Kerken
heeft ds. P. v.d. Vloed het voorzitterschap
neergelegd. De Raad koos de gerefor-

meerde predikant ds, J. de Waard, tot

voorzitter en ds. C. Mataheru tot onder-
voorzitter. Kapelaan J. Veldt blijft sekre-

taris, en de heer A. Baas, penningmeester.
Bij het 'scheiden van de markt memo-

reerde ds. Van der Vloed de snelle ont-

wikkeling van de Oekumene in Zand-
voort: van Oecumenisch Kontakt naar
Lokale Raad van Kerken.

In de Raad van Kerken is voorgesteld

de vertegenwoordiging van elke groepe-

ring in de Raad uit te breiden met een
jongere (tussen 18 en 25 jaar), die door
de betreffende kerkeraad/parochieraad
voorgedragen zal worden.

SERIE POSTZEGELS

T.B.V.

KON. WILHELMINA FONDS
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan
van het Koningin Wilhelmina Fonds zal

de PTT van 12 augustus tot 6 september
a.s. een serie postzegels uitgeven met een

frankeerwaarde van respektievelijk 12, 25

en 45 cent, waarvan de bijslag bestemd
is voor het fonds. Zoals bekend stelt "bet

Koningin Wilhelmina Fonds zich de' fi-

nanciering van het onderzoek naar de

oorzaken en verbetering in de bestrijding

van kwaadaardige gezwelsziekten, dus

van kanker, ten doel.

Helaas maakt deze ziekte nog vele

slachtoffers. Steeds dieper en gespeciali-

seerder onderzoek is daarom dringend no-

dig, zowel in Nederland als in vele ande-

re landen. Nauwe samenwerking en uit-

wisseling van verkregen resultaten heeft

voortdurend plaats. Met scherpe intelli-

gentie worden theorieën opgebouwd, met
groot doorzettingsvermogen en oneindig

geduld worden proeven genomen en her-

haald. Teleurstellingen betekenen een

prikkel tot opnieuw beginnen, suksessen

openen de weg naar volgende problemen.

Die is de research, die plaats heeft in, het

laboratorium van het Nederlands Kanker
Instituut te Amsterdam en in het Radio-

Therapeutisch Instituut te Rotterdam.
Bovendien wordt in deze instituten en

in 15 over het gehele land verspreide

centra voortdurend gezocht naar verbete-

ring in de toegepaste behandelingsmetho-

den. Ook op dit gebied heeft regelmatig

uitwisseling van de verkregen resultaten

plaats.

Dit onderzoek is zeer kostbaar, jaarljjks

wordt door het Koningin Wilhelmina

Fonds omstreeks 5 miljoen gulden uitge-

keerd. Dit geld is geheel vrijwillig door

de Nederlandse bevolking bijeengebracht

door middel van koliekten, ledenwerving

en andere vormen van fondsenwerving,

zoals de uitgifte van postzegels door de

PTT.
Van 12 augustus tot 6 september is' de

serie postzegels bij het postkantoor van
de Louis Davidsstraat verkrijgbaar. Voor
de verkoop is in de hal van het kantoor
een speciale stand ingericht. U wee't

L

het
— door deze zegels te kopen, steunt u het

Koningin Wilhelmina Fonds in zijn pogin-

gen het aantal slachtoffers aan deze ern-

stige ziekte terug te dwingen. ,

ONTSPANNINGS-
PROGRAMMA
DUITSE GASTEN
Weliswaar niet onder de naam Rekreade,
maar wel in dezelfde lijn van Rekreade,
worden van maandag 11 augustus tot en
met vrijdag 22 augustus kindervakantie-

spelen georganiseerd voor duitse kinde-

ren. De vakanties in Duitsland duren tot

24 augustus en tot zolang zullen er zeker

vele duitse gasten in Zandvoort zijn. •

Wind en weder dienende zal in die periode

gebouw 'De Krocht' dagelijks van tien tot

twaalf uur open zijn als verzamelpunt of

als plaats voor aktiviteiten.

Pater P. Niesemann heeft de leiding- en
samen met twee kleuterleidsters, Hilde-

gard Becker en Maria Strater zullen zij

zich moeite' geven, in het bijzonder bij

slecht weer, een aangepast kinderpro-

gramma te presenteren. Voor oudere duit-

se gasten is De Krocht open 's woensdags
van 20.00—22.00 uur.

Het verdient aanbeveling wanneer de

Zandvoortse hotel- en pensionhouders en
kamerverhuurders hun duitse gasten at-

tent maken op deze mogelijkheid.

badtoek

Beste mensen, als 't zo in augustus nog
een poosje doorgaat, gaan we allemaal
naar natte sneeuwbuien verlangen als de
bramen rijp staan!

Nou ja, goed, dit is maar gekheid. In
ieder geval wordt deze zomer op de lijst

van meer dan goeie seizoenen- gezet, met
een dikke streep eronder.
Het leuke is dat er zo nu en dan wel

eens iets dreigt, maar dan herstelt het
zich weer en de volgende dag is alles

voor elkaar!

Zaterdag j.1. hadden we zo'n ogenblik.
Het werd opeens verschrikkelijk somber
aan het strand. Van alle kanten kwamen
opeens onweerswolken opzetten en begon
't hard te waaien uit het zuidwesten.
Iedereen dacht: Maken dat je wegkomt
en er ontstond — zoals gebruikelijk —
een paniekje, want zo'n bui kan op een
gegeven ogenblik ongenadig aankomen!
De zee werd donker met felwitte schuim-
koppen en allerlei stukken papier en kran-
ten dwarrelden naar het noorderlijke
strand. (Weer een reden om de spullen,

zoals afval en kranten, niet rond te laten
slingeren, mensen!) Het was een algeme-
ne aftocht, het strand waaide letterlijk

leeg! Dan denk je wel eens: Nou is het
mis, dat geeft gedonder en misschien is

't hierna drie weken van streek. Maat-
wat gebeurde er? Een eiikel lichtflitsje

aan de horizon, nog niet eens een spat

water. En een paar uur later, toen de
wind was gaan liggen, zaten de mensen
al weer in hun voortuintje en op de café-

terrassen! Zo gaat 't met de zomer 1969!

Er schijnt de vorige week iets, mis te

zijn gelopen in Valkenburg, waar' de be-

kende aandacht trekkende jongelui hun
ptezier vonden in het treiteren van toeris-

ten en politie. Ik zag er nog wat van op
de t.v. Nou, 't was niet zo fraai wat ze

er allemaal uitgooiden. . Ik moet wel zeg-

gen dat de politie daar verdraaid gedul-

dig en beheerst was. Ik geloof dat ze dat

hier ook zou zijn. In ons politiekorps zit-

ten gelukkig bijna allemaal kerels van
'de oude stempel'. En dat is een pluspunt
hoor! Nee, wat dat betreft gaat 't echt

lekker op het ogenblik in de badplaats.

Er is wel eens wat, maar over het geheel

genomen, is de sfeer zoals die moet zijn

in leen toeristenplaaits: Vakantiepret en
gezellige drukte 's avonds in het dorp.

Het hogedrukgebied hangt nu al dagen-

lang nagenoeg boven geheel Europa .en

daar horen 'wij ook bij. Als je alles, voor-

uit zou kunnen zien, had er deze keer

geen mens voor Spanje of Italië geboekt!

Ik vind zo'n 30 graden bij ons al welle-

tjes, maar 40 graden bij die stierenvech-

tersklup is me te bar. Dan ben je nog
niet eens in staat om een glaasje limona-

de naar je mond te brengen.
Zondag was 't weer een gezellige boel.

Natuurlijk: Al weer een topdag, 't Barst
deze zomer van de topdagen! Het Zand-
voortse strandbedrijf draait op volle toe-

ren. De leveranciers van pils en frisdran-

ken kunnen 't zowat niet bijsloffen. Ik
las van de week in de krant dat een bier-

brouwerij in deze dagen 5 miljoen flesjes

pils per dag- het land in stuurt! >

Ik vind 't prachtig hoe de mensen zich

vermaken aan het strand, maar kuilen

graven vlak voor de afgang van de €ènt

naar het strand, blijf ik uit den boze vin-

den. En het ondermijnen van slapende
badgasten is ook een spelletje, waar ver-

schrikkelijke narigheid uit kan ontstaan.
Ik moet ook nog even met de meeste

nadruk zeggen dat het meebrengen van
transistors geheel voor eigen risico van
de bezoeker is. Als een of ander joqhie

zo'n ding begraaft of in een emmertje
zeewater gooit, probeer dan niet de scha-
de op mij te verhalen. Daar kan ik echt
niet aan beginnen.

Lieve mensen, we moeten verder. Het
seizoen duurt nog tot november en

(

ik

moet zorgen fit te blijven. Jans dwingt
mijn diepste respekt af in deze topdagen.
Dat mens speelt het klaar achter het buf-

fet te zingen als een lijster. Soms is '
ze

wel eens even boos, zoals laatst tegen
een mijnheer uit Assen, die een kop en
schotel uit de tent wilde smokkelen. Ken-
nelijk een souvenirjager, zei ze. Maar ze

bracht de Drentse badgast duidelijk onder
het oog dat hij' z'n privé-museum thuis

maar op een andere manier moest aan-
vullen!

Weerbericht voor het a.s. weekeinde:
Droog, warm tot zeer warm. Zeer zonnig,

met zonnige perioden. , ,>

Jans zegt dat ik een zonnesteek heb en
dat ik zulke onzin niet in de krant kan
zetten.

Ik weet niet wie het doen, maar als u
's nachts aan het strand wil blijven sia-

pen, zet de stoelen dan na het ontwaken
weer netjes. Ik bedoel maar.
Beste mensen, houdt de zonzijde en blijf

lachen! STOEL.EMAN

mensen en zaken
Duindagje.

De belangstelling en 't enthousiasme voor
de Zandvoort omringende natuur dreigt

van de zijde van de huisvriend wat een-
zijdig te worden. Het Waterleidingduin is

zijn alles en die voorliefde steekt hij noch
onder stoelen noch onder banken. Dege-
nen die hem een beetje menen te kennen,
glimlachen toegeeflijk (c.q. beleefd) als

hij voor zijn doen opgewonden verhalen
uit de binnenlanden van het Zilkse of uit

het interessante infiltratiegebied pleegt.

Als men de kans schoon ziet, wordt het
gesprek snel op een ander onderwerp ge-

bracht. Zo ver is het al gekomen.
Maar toen Frans en Irma uit Heerier-

heide de over Zandvoort schijnende zon
kracht kwamen bijzetten, deed hij toch
weer een poging de duinen onder de aan-
dacht van de Limburgers te schuiven.

Het lukte: Hij kreeg ze zo ver dat ze in

een zwak ogenblik beloofden op een dag
mee te gaan. Al was 't maar om van het

gezeur af te zijn. (De man kan in zijn

natuur-propaganda ongemakkelijk door-

dreinen).
De volgende afspraak werd gemaakt:

De heer des huizes, luitenant Sjaak b.d.,

zou met zijn pijlsnelle Jaguar zijn echt-

genote Rie, Irma, Frans en de huisvriend

naar de ingang van de Zandvoortselaan
brengen. Aldaar zouden Rie, Frans en de
huisviiend uitstijgen om een wandeling
naar de Oranjekom (en even later de
Oase) te maken. De bedoeling is duide-

lijk: Sjaak en Irma zijn met bepaald ge-

charmeerd van lange voettochten. Die
zouden dus een korte autorit door de om-
geving maken en het eerder genoemde
drietal bij de Oase opvangen.

Rie, Frans en de huisvriend zetten de

sokken er in, over de brug linksaf om-
hoog naar het natuurpad. Door de gerou-
tineerde loopbewegingen van Rie en de
huisvriend kwam Frans op een gegeven
ogenblik wat in de achterhoede te han-
gen. Hij maskeerde zijn luiheid door luid-

keels het Limburgs Volkslied aan te hef-

fen. Zijn sonore stem schalde door de
dennen. 'Spaar je adem, jonge vriend', zei

de huisvriend cynisch. De Limburger ne-

geerde de hint, maar kwam toch tot be-

daren toen het pad een > flauwe helling

maakte.
De huisvriend was in z'n nopjes en ver-

telde alles over de duinen wat hij er van
wist, zelfs wees hij zijn wandelgenoten op
het kennelijk verschil tussen een eik en
een Corsicaanse den. Zijn gezicht betrok

wel wat toen Frans geestig trachtte te

zijn door de Waterleidingduinen te verge-

lijken met de Brunsumse heide,. Inderdaad,

dat was niet zo best. Rie dempte de op-

komende kontroverse met het uitdelen

van zuurtjes.

Het wandel-trio was eerder bij de Oase
dan Sjaak en Irma. Later bleek' dat het
bezoek aan een relatie in Aerdenhout de
oorzaak van de vertraging was geweest.
Inmiddels hadden de drie zich al gelaafd
met de zegeningen van de Oase: Rie kof-
fie, Frans en de huisvriend priklimonade.
Toen de Jaguar bij de parkeerplaats

verscheen, maakte de huisvriend zich
verdienstelijk door met een parkeerkaart-
tje naar de auto te rennen. Ja, dat was
goed, hoewel de luitenant b.d. door z'n
tanden het woord 'uitslover' het vallen.
Het verenigde vijftal deed zich daarna ge-
zamenlijk te goed aan de koffie en de li-

monade. Frans werd uitermate welbe-
spraakt en voerde verhalen op over Lim-
burgse schuttersfeesten, waarbij ook al-

tijd de limonade rijkelijk vloeit. Ja, ja!
Uit /de auto werden twee klapstoelen

gehaald en een tas met broodjes. 'Zoek
maar een mooi plekje voor ons op, niet
te ver!' Dit aan het adres van de huis-
vriend. Onthutst keek de man naar de
stoeltjes. Stoelen in het duin, wat een
vertoning! dacht hij schamper.

Hij bracht het gezelschap echter naar
dat mooie plekje, niet ver van de Oase,
een deels zonnige, deels beschaduwde
glooiing aan de oever van een kreekje.
Men vond het prachtig. De dames bezet-
ten de stoeltjes en de mannen strekten
zich languit op de goede duingrond.
Broodjes met kaas en ham werden kwis-
tig rondgedeeld en even later bracht Ir-
ma zelfs een zak met overrijpe perziken
ten tonele. Dit werd het gezelschap nood-
lottig.

Op een 'gegeven ogenblik scheen een
horde wespen de aanwezigheid van per-
ziken in de gaten te hebben gekregen.
Met alle gevolgen van dien.
Er is niet veel fantasie voor nodig om

te begrijpen dat het vijftal van dat ogen-
blik af geen deel van leven meer had.
De verschrikte van afkeer vervulde kre-

ten der dames overstemden het onder-
drukte gemor van de mannen, die zich in
deze situaties nooit zo erg laten gaan.
Het werd een wanhopige strijd. Irma
werd in haar vinger gestoken en zei een
kort Limburgs gebed op. Uit haar hoofd.
Frans deed het wat krachtdadiger, maar-
vermocht niet de wespen in hun sadisti-
sche tijdspassering te dwarsbomen. Toen
gaf men het op. Het was trouwens al zo'n
beetje tijd geworden om naar huis te
gaan, huichelden zij.

Thuis gekomen, ging Irma onmiddellijk
te water. Dat wil zeggen, zij gaf gevolg
aan haar opzienbarende voorkeur voor de
zee.

De anderen bleven in de koelte van het
woonvertrek en bespraken de duigen van
de dag, inklusief de duinen en de wespen.
Een reprise zat er wel in, maar graag
zonder wespen. MOMUS

ZANDVOORT
IN DE ETHER

De radioprogramma's via de zender Hil-
versum III werden vandaag van negen
uur 's morgens tot twee uur 's middags
rechtstreeks uitgezonden van de boule-
vard in Zandvoort. Daartoe werkten de
NOS, de VARA en de VPRO nauw met
elkaar samen.
^e disc-jockey's, die deze programma's
normaal vanuit de Hilversumse studio's
presenteren, deden dit vanuit een op de
Zandvoortse boulevard staande salonwa-
gen, die de politie voor deze gelegenheid
ter beschikking had gesteld.
De presentatoren beperkten zich overi-

gens niet uitsluitend tot deze salonwagen.
Zij voerden op de boulevard gesprekjes
met voorbijgangers en Heten korte repor-
tageflitsen horen vanuit een op het strand
rijdende politiewagen en een op het water
patrouillerende politieboot.
De uitzending uit Zandvoort betrof de

volgende programma's: Eddy Becker
Show (VARA, 9.02-11.00 uur), Felix
Meurders (NOS, 11.30-12.00 uur) en Top
30 van Joost de Draaier (VPRO) 12.03-
14.00 uur).



VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023-24 28 30

Avondlyceum
Het Erasmus College

(uitgaande van de Stichting 'Het Haarlems
Avondlyceum )

Laatste gelegenheid
voor het aanmelden* van leerlingen voor het stu-

diejaar 1969-1970

voor

GYMNASIUM - ATHENEUM - HAVO en MAVO
in de week van 18-22 augustus van 19-21 uur.

Lorentelyceum, Santpoorterplein 28, Haarlem.

Met een keuzepakket van ZES verschillende vak-

ken kan men na drie jaar een HAVO-diploma en

na vier jaar GYMNASIUM of ATHENEUM-diplo-

ma behalen. (Drie lesavonden per week).

TOELATINGSVOORWAARDEN: '

1e jaars: niet jonger dan 17 jaar, vooropleiding:

MULO-A (met wiskunde) of een daarmee; te ver-

gelijken opleiding. i

Hogere studiejaren: plaatsing na overleg met de

rector.

Schoolgelden: -
,

Volgens Rijksregeling (max. ƒ 100,- penjaar).

Het aanvragen van een RijksstudietoelageMs mo-

gelijk.

Dr. G. VAN ZOEST, rector

U\

Aangeb.: DAF, type 750,

i.pr.st. Spotprijs! ƒ795,-.

Mevr. Tervelde, Mr. Troel-

strastraat 24.

M]et spoed KAMER te

huur gevr. Br, ond. nr.

6201 bur. Zandv. Crt.

Hotel Van der Aar vraagt
2 KAM. WERKMEISJES;
tev. vrl. HULP gevr. Bre-
derodestr. 44, tel. 4802.

Man, 49 jr., zoekt WERK,
in Zandv., onversch. wat.
Liefst m. woonruimte, evt.

woning ruil m. 1 etage
Grachtenhuis A'dam. Br.
ond. nr. • 6204 bur. Zandv.
Courant.

Te koop: 2 CV. DE LUXE
'62, i.pr.st. Koopje! Willem
Draijerstraat 3.

Dame zoekt PLAATSING
bij heer alleen in Zandv.
Leeft. ca. 56 jr. en P.G.
Br. ond. nr. 6202 bureau
Zandv. Courant.

WIE heeft er voor 2 rusti-

ge dames een HUISJE of

KAMERS m. gebr. van
keuk. te huur in Zandv.?
Br. ond. nr. 6203 bureau
Zandv. Courant.

Te koop: Citroen 2 C.V.,

ƒ1500,-. Mr. Troelstrastr.

52, telefoon 5017.

Te koop weg. vertr. naar
buitenl.: z.g.a.n. mod. Koel-
stra WANDELWAGEN
m. toebeh., uitneemb, Na
8 u. 's avonds, Fahrenheit-
straat 42, tel. 5233.

Te koop: mod. SLAAP-
BANK plus FAUTEUIL.
Fahrenheitstraat 38, telef.

4511, na 8 uur.

Gymnastiekvereniging

„Spoïtmgcluh Zandvoort"
biedt U de gelegenheid tot het beoefenen ,van gymnastiek, turnen en keurturnen,
op de meest moderne basis.

Gaarne nodigen wij U uit kennis te maken met één van onze onderstaande les-

sen, welke onder deskundige leiding slaan.

MAANDAG, (v.a. 11 augustus a.s.) in de ^gymnastiekzaal aan de Prinsesseweg:
5-6 uur kleuters (jongens en meisjes) van 3 tot 6 jaar.

6-7 uur meisjes 7 tot 12 jaar.

DONDERDAG, (v.a. 21 augustus a.s.) in de gymnastiekzaal van de GERTEN-
BACHSCHOOL, Zandvoortselaan:

6-7 uur jongens 7 tot 12 jaar.

7-9 uur keurturnen (met o.a. ballet) meisjes en dames.

Het is de bedoeling deze lessen binnenkort uit te breiden met o.a. huisvrouwen
gymnastiek.

Verdere inlichtingen worden U gaarne verstrekt onder tel.nrs.: 3676, 2745
en 3559. -

en
<

De Raiffeisenbank

is goed voor uw geld . .

.

uw salaris bijvoorbeeld
Als u uw-salaris, pensioen of andere inkomsten

laat overschrijven op een privé-rekening bij

de Raiffeisenbank krijgt u 3V2% rente.

Zo verdient u geld met uw inkomen.

Maar de Raiffeisenbank doet nog meer: al uw
betalingen kunnen volgens uw. opdrachten worden
verricht (ook automatische betalingen) en u

ontvangt duidelijke overzichten met de stand

van uw saldo l Deze service is gratis 1

RAIFFEISENBANK - Grote Krocht 34-36 - Telefoon 4105

WECKFLESSEN ter over-

name gevr., 1 en l l/2 ltr.

Mw. Keur, Stationsstr. 3.

Te koop: PEUGEOT 404
1966 m. schuifdak, kleur:

groen, bekleding leer.

ƒ 2500,-, financ. mogelijk.
Telefoon 4290.

FLAT of vrije WOON-
RUIMTE gevr. v. echtp.

m. baby, per 1 sept. a.s.

tot ƒ 350,-. Br. ond. nr.

6205 bur. Zandv. Crt.

Aangeb.: HUURHUIS, 11

kmrs., inger. v. verhuur
met overname en evt. wo-
ningruil. Br. ond. nr. 6206

bur. Zandv. Courant.

Bé Boterhoven de Haan
gedipt, pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds

Voor kapitaalkrachtige op-
drachtgevers WOON- en
WINKELPANDEN te koop
gevr., zowel leeg als voor
belegging. Verkopers beta-
len geen makelaarsprovi-
sie

N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en kl.

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tol. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

Autoverhuur D. 'F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens -

Opeis KapiUSn Rakord
Oaf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2 tel. <l 200 en 3652

Hout- en
boardhandel

„Centrum"
Jb. Slagveld

Koninginneweg 26a

telefoon 2897

Winkel: Brederodestr. 1

Telefoon 2963

(naast dokter Flieringa)

Allebouwmaterialen
o.a. : cement, zand,

grint, steengaas, ste-

nen, enz., enz.

WEGENS
VAKANTIE
GESLOTEN

Zaterdag 23 augustus

weer geopend'.

WEBER'S
SCHOONMAAKBEDRIJF
vraagt SCHOONMAAK-
STER en SCHOONMA-
KER. Boerlagestraat 11,
telefoon 4090.

Pasfoto's in 1 minuut

Pasfoto's in 1 minuut

Pasfoto's in 1 minuut
bij topkwaliteit.

FOTO HAMBURG
Gr. Krocht 19, tel. 2510.

VAMOR RIJSCHOOL
SNELLENS

* o.a. ook met DAF
Burg. Beeckmanstraat 22,

telefoon 02507-4594

Jongeman zoekt KAMER
m. voll. pension, eind sept.

Telefoon 4163.

Circa 1000 z.g.a.n.

trottoirtegels
te koop.

Tom Loos
Telefoon 4996.

Voor dir. gevr.: een MEIS-
JE v.d. afwas van half 5

tot 11 uur en één voor de
zondagen.
Lunchroom BERKHOUT,
Kerkstr. 17, tel. 3273.

Per 1 sept. ZOMERHUIS-
JE of WOONRUIMTE ge-
vraagd, tijdelijk. Br. ond.

nr. 6207 bur. Zandv. Crt.

Te koop, evt. te huur:
BEDRIJFSDIEPVRIES-
K1ST m. aparte compres-
sor vries cap., 25 gr.;

lang 3 mtr., br. 1.30 mtr.,

hoog 1.35 mtr. Inhoud:
250 m3. Postbus 68, Zand-
voort.

ZWEMMER, Strandpavil-

joen IA, vraagt JONGEN
of MEISJE voor de bedie-

ning:.

Te koop: kleine KOEL-
KAST, i.g.st, ƒ 35,-. Zee-

straat 37, tel. 4590.

Te koop: KOELKAST,
Bosch, gasfornuis, salon-

kast, z.g.a.n. en piano.

Telefoon 3652.

ü kunt het

toch niet

afschreeuwen . . .

wanneer U de goede hoe-

danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht

van het publiek wilt bren-

gen. Daarvoor staat de

Zandvoortse Courant te

uwer beschikking. Dit

nieuwsblad wordt door-

dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,

niet gelezen maar „ge-

speld" van a tot z.

In die sfeer genieten ook

uw advertenties méér dan

gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.

Steek voor uw reclame-

plannen uw licht eens op

bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg 1

Telefoon 2135

Voor elk klusje of karwei, het hout van

¥ü. JANSEN hoort er bij!

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN.
Zaterdag 16 augustus zijn wij weer geopend!
Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuivering-
installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107

FA. ALBLAS - BOEKBINDERIJ
Prinsesseweg 38-40, Zandvoort, tel. 4124 en
6 uur tel. 5286, vraagt

natte jongens en meisjes
met mogelijkheid tot 4-jarige opleiding Grafische
School te Amsterdam.

Tevens CHAUFFEUR; ook genegen eenvoudige
werkzaamheden te verrichten in de binderij.

Reisbureau Kerkman
GROTE KROCHT 18 TELEFOON 2600

Onze dag- en middagtochten zijn weer begon-
nen. Neem er eens aan deel en U heeft een
prettige dag of middag!

MAANDAGMIDDAG

:

Den Haag - Scheveningen - Madurodam

DINSDAGMIDDAG

:

Volendam en Marken

WOENSDAG GEHELE DAG:
Aalsmeer - Delft - Rotterdam

DONDERDAG:
Brussel en Antwerpen (geen pas nodig)

VRIJDAGMORGEN

:

Alkmaar, kaasmarkt en Umuiden

VRIJDAGMIDDAG:
Amsterdam - Rijksmuseum - Haven rond-
vaart - Diamantslijperij, enz.

Rodenstock
Colormatic

Het ideale glas voor Uw bril.

Absorptie al naar gelang de lichtintensi-

teit van 15% tot ca. 45%.

Opticien

A. G. Slinger
Grote Krocht 20a - Telefoon 4395

Leverancier alle ziekenfondsen.

AVONDMAVO
Uitgaande van de Kennemer Avondscholenge-

meenschap voor gymnasium, atheneum, havo en

mavo, Het Erasmus College.

gelegenheid voor het aanmelden van

leerlingen v.h. studiejaar 1969-1970

voor Ie klas MAVO
2e klas MAVO
3e klas MULO en

Aanvullend MULO-B

in de week van 11-15 augustus 's avonds van

19-21 uur aan het adres: Rijksstraatweg 149 te

Haarlem-Noord, telefoon 23-25 30 62 en aan

de school, Santpoorterplein 28, Haarlem in de

week van 18-22 augustus, 's avonds tussen 19-21

uur.

Voorlopige prospektus en inschrijfformulier iedere

avond te verkrijgen: Rijksstraatweg 149 te Haar-

lem-Noord.

J. H. UTTIEN.

J^öiFfiPR

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

FAMILIEDRUKWERK
Drukkerij Oudt v/h Gertenbach

Achterweg 1 Telef. 2135

Jenever 8,75 p. ltr.

Oude jenever 8,95 p. ltr.

Vieux 8,95 p. ltr.

Citroen jenever 7,95 p. ltr.

Citroen BRANDEWIJN ... 6,95

BESSENJENEVER 6,95

Sherry, 3 flessen 10,

—

Sandeman Sherry 5,95

Black & White whisky 15,45
Haig whisky 14,95
White Label whisky 14,95

Remy Martin 19,50

Drambuie 16,85

D.O.M. Benedictine 16,75

";.:OPAUi;&01;'J.
STOOM-GOEDEREN

KEYSER
KEBKSTBAAT-ZANOVOORT

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit

van Bakker van der Werff
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
3043, 3044, 3045 Politie

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
4841 Gemeente-secretarie
3569 Sekretariaat 'Groene Kruis'

Vinkenstraat 18.

2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver
loren&traat 68

(023) 242212 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27.

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023) 265185 Singer NaaiwiacJiiiies vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

?. Houssart, rep. en demonstr., Edin
burghstraat 5, Haarlem.

2382 Zuster E. Reitsma
4519 Diamond Shop, fa. Barber <£ Zn,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN f

TER WOLBEEK BELLEN'
(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht.

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53.

2135 Drukkerij Oudt v/h Gerte7ibach,
Zandvoortse Courant, Achterweg 1.

L. HoiBenherg
Mr. Troelstrastraat 11, tel 3904,

b.g.g. 5504

ZOMERPRIJZEN!

Makelaar m.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11

Zandvoort

Tel. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed
- en assurantiën.



<c
ÏYlode du ^aóóacje 9

voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

Direkte levering mogelijk van:

transportabele

CONDITIONERS
voor

luchtkoeling
en ontvochting

voor ruimten van 60—250 m3, eventueel op verplaatsbaar onder-

stel, prijzen: ƒ 775,— tot ƒ 1.570,— , voor winkels, restaurants,

kantoor- en woonruimten, praktijklokalen, etc.

Voor informatie:

„TECHNISCH WERK"
Thorbeckestraat 19 - Telefoon 3270 - Zandvoort

Schilders-

bedrijf

U.C* v. (fOty
Telefoon 2638

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121
TELEFOON 3490.

Bel 5697
voor al uw reparaties!

x

E. v.d. BERG
Aannemersbedrijf

Burg. Beeckmanstraat 38

Wasautomaten
HOGE inruil oude was
machine. Betaling in over
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem
Telefoon (023) 320423.

PEDI
Med. gedipl.

G. Sluijter-Helderman

Kostverlorenstr. 31

Telefoon 3163

VOOR PIANO'S

Van Kessel
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

Sportschool WIM BUCHEL
A. J. v.d. Moolenstraat 47 - Tel. 5829 en 3965

De meest moderne sportschool in Nederland ver-

zorgt uw indoor-winterprogramma per 1 SEP-
TEMBER a.s. met o.a.:

Keep fit clubs
Badminton
Volleybal
Ritmische gymnastiek
Massage

Clubs voor dames en heren, jeugd, privé.

Mogelijkheden voor zaalhuur.

Alle overige lessen starten weer a.s. MAANDAG
11 AUGUSTUS.

--- 'Thuis' in eigen huis?
- Dan ligtervast tapijt.

Exdusief Miranckt'tapijtvan Desso!
Let eens op do aparte structuur van dit kteurechfe Draion
tapijt: „top-sheared",d.w.z. de poollussen zijn plaatselijk

opengesdioren. Miranda-fapijr is prachtig en veerkrachtig
èn makkelijk te onderhouden. De prijs valt erg mee. f 13?.-

per str. m. op 400 cm breedte, dat is f 34.75 per ms
. Ver-

krijgbaar in 8 kleuren. Ook leverbaar -J^-k—».«^.^^
op 300 cm breedtejf 104.25 perstr.m.).U69SU
verkrijgbaar bij: j ,.

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15—Telefoon 3346

Uw huis

vlieg vrij

met

Vapona Strip!

Drogistezij

Bouwman
Oranjestraat 7 - Tel. 2327

Voor al uw SCHILDER- en
BEHANGWBBK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.
Telefoon (023) 320536.

Assurantie kantoor
E. J0NGSMA & ZOON
Oranjestraat 2-12, teL 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekering-en.
Schade, taxatie, reparatie.

De echte luxe VBBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. TeL 4012.

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

* AANLEG

i( OMBOUW

* ONDERHOUD

* REPARATIE

if CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

X- OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEP. 2972

Autoverhuur en Quick service Zandvoort

SHELL-STAT10N

• De NIEUWSTE auto's met ALL RISKS
verzekering

• Snelle reparatie aan uw wagen

•Uw verzekeringen verzorgen wij

GARAGE:
Dr. Schaepmanstraat 1, hk.
straat - Telefoon 02507-4580.

Brederode-

Het adVed voor

goed en verantwoord
schilderwerk

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 4755.

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300

BIT PRIK
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

MED. GEDIPLOMEERD
PEDICURE

* 10 jaar praktijk-

ervaring
Mevrouw Snellens, Burg.
Beeckmanstr. 22, tel. 4594.

Polaroid zonnebrillen
Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. Opticien
Erkend Fcmdsleverancier

HALTESTRAAT 5 _ TELEFOON 2174

Abonneert u op de Zandvoortse Courant

NU

ZOMERPRIJZEN
KOLEN BESTELLEN?

TER WOLBEEK BELLEN!

BRÉDERODESTRAAT 14a — TEL. 3648

Slagerij

Burge
HALTESTRAAT 3

5IKKEN5

autolalcken

KEUR-VERF
Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau.

HONDEN
DESKUNDIG plukken,

knippen, scheren.
Ruim, 11 jaar in Zandvoort

gevestigd.
MEVR. R. SCHRAM
Mr. Troelstrastraat 7

Telefoon 4999
('s Avonds na 6 uur)

Heerlijk kalfsvlees
EXPORT KWALITEIT

500 gram kalfsrollade

per kilo

500 gram kalfslappen

4.48
8.00

500 gr. VARKENSFRIKANDO 4,98
500 gr. VARKENSROLLADE 4,98
500 gr. malse ROSBIEF 4,88

500 gr. pracht RUNDLAPPEN 2,98
500 gr. fijne R1BLAPPEN 3,98
500 gr. BIEFLAPPEN 4,15

Malse biefstuk

100 gram
1,30

500 gram
Lamshaché
1,20

1 kilo -fl
Lamskarbonadê
3,50

WEEKENDREKLAME:
100 gr. HAM en
100 gr. BOTERH.W. samen 1,09

Dinsdag 750 gram
rundlappen 3,98

in j 5on nram 3 frikandellen _„
Woensdag Sakt MS \ hamburgers 99

'\ 3 slavinken

DONDERDAG
250 gr. lever 0,78
250 gr. tartaar 1,68

100 gr. malse biefstuk ...,1,30

100 gram
gepaneerde schitzels 0,98

500 gr. braadworst 2,75

500 gr. hamlappen 4,48
500 gram
doorr. rundlappen 2,48

500 gr. entre cóte 5,75

500 gr. lende 5,75

500 gr. staartstuk 5,75

500 gr. vark. karbonade 3,75

500 gram
doorr. varkenslappen 2,39
500 gram
gehakt, half om 2,18

500 gr. tartaar 3,63

Heerlijk
lamsvlees
500 gr. ronde bout*'- 3,98

500 gr. boutlappen . . . 2,98

500 gr. lamskarbonadê 1,98

500 gr. lamshaché "J' ... 1,20

500 gram
lamsborstlappen 1,20

Hele lamsbout met been,

500 gram J 3,48

500 gr. lamszadel 2,48

VOOR DE BOTERHAM
véél voordeliger!! 100 150
per 150 gram gr. gr.
Gelard. lever 0,79 0.99
Gebr. rosbief 1,29 1,49
Gebr. frikando .... 1,29 1,49
Achterham 1,29 1,49
Pekelvlees 0,79 0,89
Boterh.w 0,69 0,74
Leverkaas 0,69 0,74
Gebr. gehakt 0,59 0,69
Saks 0,59 0,69
Paté 0,77 0,94
Osseworst 0,77 0,94
Boerenkorst 0,77 0,94
Cervelaat 0,77 0,94
enz., enz.

Voor uw hond en poes: KOPVLEES - HART - UIER - PENS, enz., enz.

müaeilen
VOORDEUG



"69e jaargang no. 63 • Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht in 1900 _ DINSDAG 12 AUGUSTUS 1969

redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte

abonnementsprijs / 10,- per jaar

per post /-11,-; buitenland /13,-

losse exemplaren 20 cent

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 21 35

COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

'.'mfft

rekreade '69

besloot seizoenprogramma

met feestkonzert

Vrijdagavond j.l. vond in de Ned. Herv.

Kerk een feestkonzert plaats ter afsluiting

van Rekreade '69.

Aan dit konzert werkten mede Anne-Marie

Thiel (blokfluit). Marjan Robbers (dwars-

fluit) en de organist van de kerk, Paul v.

Veelen.

Anne-Marie Thiel was soliste in 'Pavaen
Lachrimae' van 'Jacob van Eyck. De be-

kende ' melodie van John Dowland wordt
door Jacob van Eyck zodanig gevarieerd,
dat de fluitist volop gelegenheid geboden
wordt zijn technische kwaliteiten te tonen.
Anne-Marie Thiel maakte hiervan dankbaar
gebruik en deed zich kennen als een prima
blokf luitiste.

' Ook Marjan Robbers blijkt uit het ware
muzikantenhout gesneden te zijn. In de
'Geitendans' van Arthur Honegger toonde
zij haar instrument uitnemend te beheersen
en veel gevoel voor stijl te bezitten. Ook
de moeilijk te blazen lage tonen kwamen
goed tot hun recht.

' In het trio voor twee fluiten en continuo
•jn g.-kl. t. van Vivaldi bleken de drie so-
* listen goed op elkaar ingespeeld. De trio-

sonate voor blokfluit, dwarsfluit en conti-

nuo in C'gr.t. van Quantz vertoonde hier

en daar ongelijkheden. In het laatste deel

echter was het samenspel voortreffelijk.

Paul van Veelen opende het programma
met 'Balletto del granduca' van J.P. Swee-
linck, dat hij mooi registreerde en uitste-

kend speelde. Zijn «interpretatie van Bachs
Praeludium en Fuga in C bekoorde ons
minder. Dat de vertolking niet geheel vlek-

keloos was, is geen verwijt aan Paul van
.Veelen. De- organist beschikt namelijk over

-een instrument, dat -een zeldzaam mooie
klank heeft, maar hoognodig aan restaura-

tie toe is. Door de moeilijke bespeelbaar-
heid van de manualen is het haast onmo-
gelijk snelle toonladderpassages uit te voe-
ren. Veel bewondering hebben wij dan ook
voor de uitvoering van 'Deuils' van Jéhan
Alain. Paul van Veelen speelde het tech-
nisch moeilijk te realiseren werk zeer mooi
en wist de typische Cavaillé-Coll-klank
soms goed te benaderen.

Het konzert was een prachtige afsluiting

van Rekreade '69, dat in Zandvoort intus-

sen een begrip geworden is. Erg jammer
dan ook, dat niet meer dan ongeveer 60
mensen van de gelegenheid gebruik ge-
maakt hebben dit konzert bij te wonen.

L.St.

(DUIN)BRANDJES

BIJ DE VLEET
Opnieuw is het duingebied langs de spoor-
lijn Overveen—Zandvoort door brand ge-
teisterd. Afgelopen zondag moest de
brandweer van de badplaats drie maal
achtereen in aktie komen om de vuurhaar-
den te bestrijden. Bij de eerste duinbrand,
die omstreeks half twee in de middag uit-

brak, ging circa 750 m2 duinbeplanting
verloren voor dat de brandweer het vuur
meester was. Korte tijd later laaiden de
vlammen weer op en keerde de brandweer
terug om het vuur te doven. Vrijwel direkt

hierna werden de brandweerlieden opnieuw
opgeroepen voor het blussen van een duin-

brand, ontstaan in de direkte omgeving van
het eerder door de vlammen verteerde
duinperceel. Bij de laatste brand ging on-
geveer 250 m2 begroeiing verloren.

OPENING
'MOBILARIUM
EN BOWLING

, A.s. vrijdag vindt de officiële opening
'

_ plaats van het mobilarium en de bowling-

"zaal die een onderdeel vormen van het re-

kreatiekompleks van Bouwes Palace aan
het burgemeester H. M. van Fenemaplein.
De ingebruikneming zal geschieden door
burgemeester A. Nawijn.

JUWELEN
, , TER WAARDE VAN

25.000 GULDEN GESTOLEN
, Vrijdagmiddag is uit een woning aan de
VlEmmaweg een hoeveelheid juwelen ont-

vreemd waarvan de waarde wordt geschat
op ongeveer 25.000 gulden. De sieraden
bevonden zich in een met een cijferslot af-

gesloten koffertje.- In de woning werd een

, grote ravage achtergelaten. De recherche
stelt naar de diefstal een diepgaand onder-

zoek "

in.

,,' BROMFIETSERS
'*

STEEK UIT DIE HAND!
Aan het begin van het nieuwe school- en
werkjaar, het moment waarop vele tien-

duizenden jongeren weer in het bromfiets-

zadel klimmen voor de dagelijkse rit naar

, school of bedrijf en naar huis, start het

Verbond ' voor Veilig Verkeer onder het

, motto ' 'Steek uit die hand" met een twee
v maanden durende verkeersaktie.

Het niet aangeven van richting door
bromfietsers bij het links- of rechtsafslaan

is -een belangrijke oorzaak van het steeds

, toenemende aantal verkeersongevallen met
. bromfietsers. Met name jongeren in de
'leeftijdsgroep 16-24 jaar verzuimen al of

niet moedwillig verandering van richting

aan te geven waardoor andere weggebrui-
kers tijdig worden geattendeerd op het

voornemen af te slaan. Slechts weinigen
"realiseren zich daarbij dat zij de zwakste

A - en kwetsbaarste partij zijn in het verkeer
hetgeen tot uitdrukking komt in de onge-
vallencijfers.
•'. Uit de ' voorlopige C.B.S.-cijfers (ver-

keersongevallen) over het jaar 1968 blijkt,

'j dat een kwart (705') van hettotale aantal
r

verkeersdoden (2890) is onder te bren-

gen in de groep 15-24 jarigen. Van deze
705 doden verongelukken er 537 op de
bromfiets waarvan 251 tot de leeftijdsgroep

van 16-24 jaar behoorden. In dezelfde leef-

tijdsgroep werden meer dan 11.000 brom-
fietsers min of meer ernstig gewond. Het-

''Verbond hoopt,- dat door de aktie 'Steek
. uit die- hand' de' jeugdige bromfietser, die

;
met* zijn vaak. akrobatische behendigheid

r

. overal. door heen weet- te glippen (en wel-

licht 'daardoor verzuimt of het onnodig
vindt richting vaan te geven) meer begrip

zal "gaan opbrengen voor het overige ver-

keer, dat zich vaak mjnder tip, bovenge-
noemde eigenschap kan 'verlaten. Hetzelfde

geldt voor het (brom-)fietsen op' trottoirs.

Tér ondersteuning van de aktie, is een

geheel'op'-de jeugd afgestemde hippe t.v.-

spot/"vervaafdigd, die gedurende de aktie-

, -.periode' 'de huiskamers zal binnen-'hippen'.

Na afloop van de eergisteren op het cir-

cuit gehouden autoraces raakte door tot

op heden onbekende oorzaak de houten
tribune in brand. De brandweer slaagde er

in het vuur spoedig te doven. Enkele ogen-
blikken later vloog de tribune opnieuw in

brand. Ook dit maal had de brandweer de
vlammen snel onder de knie.

Gistermiddag brak brand uit langs het

emplacement van de NS. Het vuur was
ontstaan in langs de spoorlijn gedeponeerd
grofvuil en sloeg spoedig over naar de
kurkdroge duinbegroeiing in de omgeving.
De hogedrukspuit moest er aan te pas ko-

men om te voorkomen dat de in de nabij-

heid geplaatste caravans geen vlam vat-

ten. Na ongeveer een half uur was het ge-

vaar voor uitbreiding bezworen en kon met
de nablussing worden begonnen.

Op dezelfde middag bestreed de brand-
weer ook nog een brandje in de duinbe-

planting achter een woonhuis aan de Kost-

verlorenstraat. De schade bleef beperkt
tot enkele struiken.

KENNEMER BAR
DOOR BRAND
VERWOEST
Een felle binnenbrand heeft afgelopen

nacht het interieur van de Kennemerbar
aan de Kerkstraat vrijwel volledig in de as

gelegd. De brand, die omstreeks drie uur

uitbrak, werd door de brandweer met be-

hulp van de hogedrukspuit bestreden. Na
ongeveer anderhalf uur slaagden de met
persluchtmaskers uitgeruste brandweerlie-

den er in de vuurzee meester te worden.

De bovenverdieping van het perceel bleef

gespaard door het tegen brand beveiligde

plavond van de bar. Vanmorgen zijit brand-

weerinspektie en politie met een uitgebreid

onderzoek begonnen naar de oorzaak van

de brand.

KURSUSSEN MODERNE
BEDRIJFSELEKTRONIKA
START
DIT NAJAAR OPNIEUW
In overleg met het bedrijfsleven heeft de
Nederlandse Technische School inmiddels
de plaatsen vastgesteld waar dit jaar de
avondkursussen Moderne Bedrijfselektroni-

ka worden gehouden. Dit zijn Amsterdam,
Antwerpen, Arnhem, Eindhoven, Enschede,
Groningen, Maastricht, Rotterdam en
Utrecht. Bovendien kan thans voor bedrij-

ven met meer dan 20 deelnemers een af-

zonderlijke regeling worden getroffen.

De avondkursus Moderne Bedrijfelektro-

nika is een nieuwe onderwijsvorm, die in

nauwe samenwerking met het Nederlandse
bedrijfsleven is ontwikkeld. De kursus is

bestemd voor die technische medewerkers,
die direkt of indirekt behoren tot het ad-

viserend, het bedienend of het onderhouds-
personeel. De leerstof is afgestemd op de
praktijk, waardoor verworven kennis en
vaardigheid terstond kunnen worden toege-
past. Onder leiding van deskundigen uit

het bedrijfsleven wordt gedurende drie

uur per week onderwijs gegeven aan kleine

groepen. Een uitgebreide kollektie moderne
leermiddelen en meetinstrumenten staat de
kursist hierbij terzijde. Hij oefent zich zo-

wel in het beredeneren als in het opbou-
wen van schakelingen en" verkrijgt tevens
de nodige vaardigheid in.Jiet hanteren van
meetinstrumenten en het opheffen van sto-

ringen. De leeftijd van de deelnemers ligt

tussen de 18 en 55 jaar.

De leergang is ingedeeld in vier zelf-

standige op elkaar aansluitende kursussen
van iedere drie maanden. Dit zijn:

Kursus A - Basiselektronika

Kursus B - Elektronika: schakelingen, on-

derdelen, meettechniek

Kursus C - Voortgezette elektronika meet-
techniek

Kursus D - Installatie en modifikatie van
elektronische apparatuur

Men kan, afhankelijk van zijn kennis en
het te bereiken niveau, desgewenst met
het volgen van één der kursussen volstaan.

Het aantal bedrijven, dat zijn medewer-
kers 'deze kursussen reeds heeft laten vol-

gen, levert het ' overtuigende bewijs, dat

deze opleiding in een grote behoefte voor-

ziet.

Inlichtingen verstrekt de Nederlandse
Technische School, Jacob Marisstraat 61,

Amsterdam, telefoon (0 20) - 15 72 22.

Nederland

slaat de hand

aan ijsjes en frisdranken

De hoge temperaturen van de laatste we-

ken hebben er voor gezorgd dat de Neder-

landse ijs- en frlsdrankenfabrleken op het

ogenblik op topkapaciteit draaien.

'Nu al kan worden gesproken van een re-

"kordjaar, ook al zou het de rest van het

zomerseizoen sneeuwen', aldus een funk-

tionarls van de Ermi-ijsfabriek in Rotter-

dam.

Dagelijks konsumeert de Nederlandse be-

volking nu voor ruim ƒ 2 miljoen aan ijs.

In de warme zomer van 1967 was dit on-

geveer ƒ- 1 . miljoen. _De drie. grootste.'.Ne-
derlandse ijskonzerns (Campina, Ermi en
Iglo) spreken alle over omzetten, die dub-
bel zo groot zijn als normaal. De vraag
naar Campina-ijs is op het ogenblik groter
dan de produktie, maar dankzij de grote
voorraden worden, volgens een direktielid,

geen stagnaties in de distributie verwacht.

Bij Ermi in Rotterdam — de fabrikant

van Sierkan-ijs — vormt vooral het ver-

voer een probleem. Elke dag worden ruim
250.000 ijsjes van de 'fabriek aan de man
gebracht.

Bij Iglo NV te Utrecht (dochteronderne-
ming van de Unilever) gaat het Ola-ijs da-

gelijks met vele tonnen de deur uit. Uni-

lever, zegt dat de Iglo zich goed heeft
voorbereid op een ekstra warme zomer.
'Als het weer zo blijft, wordt het topjaar
1967 zeker overtroffen', aldus een woord-
voerder.

De totale Nederlandse ijsindustrie zal

dit jaar waarschijnlijk 80 miljoen liter ijs

leveren (in 1967 was dit ongeveer 65 mil-

joen liter). Hiervan is ruim 50 miljoen liter

Italiaans schep-ijs (20 miljoen liter in '67).

Het jaarlijkse ijsverbruik per hoofd van de
bevolking is gemiddeld 6 liter (5 litet in

1967). Nederland staat wat deze ijskon-

sumptie betreft echter nog ver achter bij

buevtn foatotw<MwUto
Er is niets nieuws onder de zon

Vrienden, de laatste maanden heb ik wat

korrespondentie opgespaard om die op

een gelegen ogenblik af te wikkelen. Ik

heb gemerkt dat ik in deze hete zomer

minder brieven ontvang dan onder normale

omstandigheden, zodat ik me kan veroor-

loven de zaak wat op te potten. Het enige

nadeel is dat enkele onderwerpen wat 'ver-

ouderd' zijn, dat zult u wel merken. (Ik

moet nog zeggen dat de tijd bijzonder

snel gaat. Ik hoop dat u dat ook vindt).

Mevr. J.K.-v.d.B.: De uitverkoop is een na-

tionale hebbelijkheid, mevrouwtje, waar we
niet onderuit komen. U zegt dat u de to-

nelen in de winkels walgelijk vindt, maar
u gaat toch maar af op dat bloesje van
tweevijfenzeventig. U werkt zodoende mee
aan die walgelijke dingen. Januari a.s. be-

gint de pret opnieuw. Maar dan zijn uw
drie gekneusde ribben en uw prestige al

weer geheeld.

De heer A.S.: Nee, ik heb al een poosje
niets meer over de pier gehoord. Ik denk
dat er ergens iets uit het roer gelopen is.

Viert u maar lekker zomer en maak u niet

te bezorgd om dingen die misschien nooit

gaan gebeuren.

Mej. KI.Z.: Lieve Klaasje, niemand maakt
zich tegenwoordig nog druk om jeugd-
puistjes. In zekere zin zijn deze dingetjes

bar onbelangrijk als je goed aanvoelt wat
er in deze wereld gebeurt. Het beste is er

wat bloemetjes omheen te tekenen met je

lipstick. Sommigen van je leeftijdgenoten

zijn daar zeer bedreven in.

De heer H.v.d.S.: Zeker, Afrika is in op-

mars en de sanering van de Noordbuurt
zal ook wel doorgaan. U ziet echter geen
direkt verband tussen deze twee zaken.

Als ik 't zeggen mag: Ik meen dat u wat
te veel in de zon gezeten hebt. Moet u

eens testen: Ziet u soms al zwarte diertjes

over het behang van uw slaapkamer krui-

pen als u een kwartier op één punt hebt

gestaard? Inderdaad, de sloop gaat aan
de opbouw vooraf. Dat is overal zo.

Mevr. K.P.-de H.: U bent moedig. Toch
naar Valkenburg gaan in deze woelige tij-

den getuigt van een vastberaden inslag.

Alleen moet u er aan denken dat u de po-

litie niet voor de voeten loopt. Men kon dit

eens verkeerd uitleggen, ofschoon ze in

Valkenburg gesteld zijn op warme belang-

stelling.

Mej. A.G.: Ach, waarom zou je met een

astronaut willen trouwen? Ik moet je hier

echt tegen waarschuwen. Die kerels zijn

namelijk niet erg hokvast en ze kletsen

verschrikkelijk in de ruimte. Bovendien

zijn ze weinig betrouwbaar, ze draaien al-

tijd om de dingen heen.

De heer L.F.: Ik heb me laten vertellen

dat de regering niet zo scheutig meer is

met studiebeurzen voor studenten. De
meesten van deze lieden hebben een goed
betaalde baan en dan komt er van stude-

ren weinig. Overigens zou ik — als ik u

was — mijn zoon naar de bouwvakken
sturen. Daar Is nog werk genoeg aan de
winkel en als student zal hij toch weinig

opvallen, dacht ik.

Mevr. H.G.-v.D.: Ik weet niet precies of de
mode nog mini blijft. Lijkt me niet wense-
lijk met het oog op de naderende winter.

(Ja, die komt, ondanks het feit dat de
mussen nu van het dak vallen). Ik krijg de
indruk dat we de ergste uitwassen gehad
hebben en dat de stoffenindustrie ook
weer eens aan haar trekken komt. Be-

dankt voor uw fotootje. Leuk. Maar u moet
beslist geen mini dragen, mevrouwtjel

De heer P.P.O.: Voorzover ik weet staat

het V.V.V. huisje niet op de lijst van Mo-
numentenzorg. Zal het u een zorg wezen?
Als u scherp kijkt en de details ziet, is .dit

tempeltje helemaal niet zo fraai. Ik geloof

niet dat het te redden zou zijn als men
serieus ging saneren.

Mej. Y.U.: Een reis om de wereld te paard
lijkt je het einde. Een gedurfd plan. Was
je zo goed in aardrijkskunde op school?
En weet je dat er maar weinig hoefsme-
den zijn in Timboektoe?

De heer W.v.d.D.: Willem, je moet niet te-

gen alles en iedereen willen protesteren.

Op den r'uur geloven ze je niet meer. Als

je iets naar voren '-ebt gebracht en je

vindt het zelf goed, dan moet je niet meer
blijven zeuren. Nee, als regel vraagt de
politie geen geld voor een nacht logies.

De heer T.B.: Nee, zeker niet! De gemeen-
teraad is ons niet vergeten. Men heeft een
heerlijke vakantie gehad en deze maand
starten de vroeden weer. Ja, rekent u wel
op een uurtje of twee, drie in de nacht.

Brood en koffie meebrengen naar de tri-

bune! BARTJE

Amerika, waar jaarlijks 25 liter ijs per
hoofd van de bevolking wordt gegeten (20
liter in 1967).

Ook de Nederlandse frisdrankenfabri-
beleven op het ogenblik een topdrukte. In

deze branche zijn echter op dit moment
nog weinig eksakte cijfers bekend. Vrumo-
na NV te Bunnik (leverancier van onder
andere Sisi, Pepsi-Cola, Seven-Up en
Royal Club Tonic) draait uitstekend, ter-

wijl ook bij de Coca-Cola Export Corpora-
tion in Amsterdam onder hoogspanning
wordt gewerkt. De 10 onafhankelijke Cola-
bottelaars leveren dagelijks vele honderd-
duizenden flesjes Coca-Cola, Sprite, Fan-
ta, Teb en Minute-Maid (sinaasappel).

De Hero-fabrieken te Breda verzenden
ruwweg een miljoen flesjes per dag. 'De
landelijke omzet ligt nu 50 procent hoger
dan normaal', aldus Hero. Bij de NV Raak
te Utrecht lopen dagelijks 600.000 flesjes

(onder meer sinaasappelsap, updrank en
cola) van de bottellijn. De omzetstijging
van de laatste weken is hier ongeveer 100
procent.

Bij Heineken en Amstel is de omzet ten
opzichte van vorig jaar in de maanden juni

en juli al hoger. Bij deze konzerns kan
overigens gemakkelijk aan de vraag wor
den voldaan.

ENGELSMAN WON
FORMULE 5.000 RACE
De Engelsman Trevor Taylor heeft zondag
op het circuit van Zandvoort de internatio-

nale race voor formule 5.000 renwagens
gewonnen. Met een Surtees-Chevrolet t55
eindigde hij in beide manches van 20 ron-

den (83,86 km) als eerste.

De uitslagen luiden:

Eerste manche: f. Taylor- (GB) met Sur-
tees-Chevrolet t55, 29 min. 09,1 sek.; 2.

Westbury (GB) met McLaren-Ford,
29.13.4; 3. Norinder (Zw.) met Lola Che-
vrolet t242, 29.50.4; 4. Hailwood (GB)
met Lola Chevrolet t242, 29.54.1; 5. Hol-

land (GB) met Lola Chevrolet t242,
30.10.2; 6. Rollinson (GB) met Lola Che-
vrolet t242, 30.12.2.
Tweede manche: 1. Taylor; 2. Hailwood;

3. Westbury; 4. Holland; 5. Norinder.
De eindstand (verkregen door optelling

tijden): 1. Trevor Taylor 58.06.3 (gem.
173.2 km. per uur); 2. Peter Westbury
58.33.8; 3. Mike Hailwood 59.03.8; 4.

Keith Holland 59.49.8; 5. Uls Norinder
59.50.0.

Stand in de kompetitie voor formule
5.000 renwagens: 1. Peter Gethin (GB),
2050 punten; 2. Holland 1655 punten; 3.

David Hobbs (GB) 1275 punten; 4. Mike
Walker (GB) 1145 punten; 5. en 6. No-
rinder en Taylor 1000 punten.

PIERBOUW
MOMENTEEL
NIET AKTUEEL
Tijdens de vorige maand in Rotterdam ge-

houden aandeelhoudersvergadering van de
Verenigde Bedrijven Nederhorst N.V. te

Gouda, heeft een der direkteuren meege-
deeld, dat over de bouw van een pier voor
de kust van Zandvoort, een van de projek-
ten van de maatschappij, momenteel niets

te zeggen valt. 'De pier is op dit ogenblik
niet aktueel', zei de Nederhorst topman.

Voor de lezer die zo langzamerhand niet

meer weet welke onderneming de pierplan-

nen presenteert, het volgende. De maat-
schappij die het pierprojekt 10 a 12 jaar
geleden lanceerde, de Koninklijke Neder-
landse Maatschappij voor Havenwerken
N.V., is onlangs opgenomen in het mam-
moetkonzern van Nederhorst. Voordien had
Havenwerken de portefeuille met pierplan-

nen over gedaan aan N.V. Havezathe, een
onderneming die eveneens deel uitmaakt
van eerder genoemde bedrijfskonzentratie
uit Gouda.

'De pier staat nu bij Nederhorst
in de ijskast

'
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stichting

ruimte voor de jeugd

wil inspraak

Inspraak vanuit de sociaalkulturele sektor

bij de voorbereiding van bestemmingsplan-

nen en bij de detaillering van uitbreidlngs-.

en saneringsprojekten.

Overleg op plaatselijk niveau tussen de
diverse instellingen en organisaties op het

gebied van de vrijetijdsbesteding voor de
formulering van de programmapunten ten

behoeve van deze inspraak.

Samenwerking en kombinatie van initiatie-

ven bij de reatisatie van vrijetijdsvoorzie-

ningen.

Dit zijn drie zaken waarvoor de Stichting
Ruimte voor de Jeugd blijkens het onlangs
gereedgekomen jaarverslag 1968 in de ko-

mende tijd een pleidooi zal gaan voeren.

WONINGNOOD:
KWANTITATIEF TEN EINDE

Dat jaarverslag vermeldt verder: Nu de
woningnood in kwantitatieve zin haar ein-

de schijnt te naderen en de aandacht van
producent en bewoner zich steeds meer zal-

kunnen richten op de kwalitatieve aspekten
in de woonomgeving, is het noodzakelijk
de inbreng van deskundigen op dit gebied
bij de voorbereiding van uitbreidingsplan-
nen te verzekeren.

GEEN PASKLARE SPEELPLAATSEN

Het gaat goed met Stichting Ruimte voor
de Jeugd.

Meer en meer doen overheidsinstanties
en partikulieren een beroep op de deskun-
digen van de Stichting. Het aantal advie-
zen steeg de laatste jaren enorm:
1965 - 180; 1966 - 190; 1967 - 225; 1968
- 260.

Deze adviezen hebben betrekking op
stedebouwundige voorzieningen, nieuwbouw

aan, <zet

Grootmeester Tarrasch moet eens in zijn

kommentaar bij een partij gezegd hebben:
'Tot hier heeft de witspeler een. bekende
openingsanalyse gevolgd, maar nu maakt
hij een fatale fout — hij gaat zijn eigen
hersens gebruiken'. Aan deze wat giftige

opmerking moest ik denken toen ik de on-
derstaande partij onder ogen kreeg, alleen

is het hier de zwartspeler, die de fatale

fout maakt.

Vitolinsch—Urtan, Riga 1969

1. e2-e4, c7-c6, 2. d2-d4, d7-d5, 3. e4 x
d5, c6xd5, 4. c2-c4, Pg8-f6, 5. Pb1-c3,
e7-e6, 6. Pg1-f3, Lf8-e7, 7. c4-c5, 0-0, 8.

b2-b4, b7-b6, 9. Lf1-d3, a7-a5, 10. Pc3-a4,
Pf6-d7, 11. b4-b5, b6xc5, 12. d4 x c5
Zie diagram

of verbouw van akkomrnodaties voor so-

ciaal-kulturele aktiviteiten en de situering

en inrichting van speelplaatsen.
Wat dat laatste betreft: De stichting

wijst speelplaatsen met pasklare klimhek-
ken, schommels, glijbanen veelal af, omdat
de kleuters behoefte hebben aan geacci-
denteerde ruige terreinen, waarin nog wat
te ontdekken valt en waar ze zelf nog eens
iets kunnen bouwen (en weer kunnen af-

breken!). .',

UITBREIDING KONSULENTEN

Het is duidelijk, dat zo'-n omvangrijk ad-
vieswerk op den duur niet door één man
zoals thans gedaan kan worden.

De Stichting Ruimte voor de Jeugd
prijst zich in haar jaarverslag dan ook ge-

lukkig, dat in 1970 een uitbreiding van het
aantal konsulenten tot drie te verwachten
is.

Het advieswerk is niet het enige werk
van de Stichting. Er gaat een diepgaand
studiewerk aan vooraf. Zo werd enige ja-

ren geleden het rapport 'Jeugd en Woon-
milieu' gepubliceerd, dat. de noodzakelijke
voorzieningen aangeeft voor speelmogelijk-
heden in de woonomgeving. Dit rapport
wordt door vele direkteuren gemeentewer-
ken en stedebouwkundigen gehanteerd als

uitgangspunt.
Jammer genoeg nog niet door allen.

In het verslagjaar kwam gereed het
tweede deel van de studie "Funktionele en
ekonomische aspekten bij de bouw van
vrijetijdscentra. Grotere gebouwen voor
meervoudig gebruik'. Voor, iedereen die op
plaatselijk niveau betrokken is bij de reali-

sering van een vrijetijdscentrum, waarin
meerdere aktiviteiten gelijktijdig kunnen
plaatsvinden, is dit rapport onmisbaar.

Het werk van de Stichting wordt in be-

langrijke mate mogelijk gemaakt door sub-

sidie van de zijde van het Ministerie van
Kuituur, - Rekreatie en Maatschappelijk
Werk. In het bestuur zijn vertegenwoor-
digd: de Nederlandse Jeugd Gemeenschap,
de Nederlandse Sport Federatie, het Ne-
derlands Kultureel Kontakt, de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten en het Bouw-
centrum. Bovendien hebben de Ministeries

van C.R.M, en Volkshuisvesting en Ruim-
telijke Ordening vertegenwoordigers in het

bestuur.

Voor wie mocht denken, dat de Stichting

Ruimte voor de Jeugd -niets meer heeft om
voor te pleiten, heeft de Stichting aan
haar jaarverslag een aantal stellingen ge-

koppeld, die het tegendeel duidelijk maken.

Gymnastiekvereniging O.S.S.

Bij het begin van het nieuwe kursusjaar

van de^Zandvoortse l.o. scholen hervat de
gymnastiekvereniging O.S.S. de lessen op
de navolgende dagen en .uren:

r

WILHELMINASCHOOL
Maandag:
opleiding keurgroepen 6.30.—9.30 u. ^
Dinsdag: ,

kleuter-jongens 4 t/m 6 jaar 5.15- 6.15 u.

Jongens 7 t/m 11 jaar " 6.15- 7.15 u.

Jongens 12 t/m 15 jaar •> ' 7.15- 8.15 u.

Heren "' 8.15- 9.15 u.
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Donderdag:
Kleuter-meisjes 4 t/m 6 jr.

Meisjes 7 t/m 9 jaar

Meisjes 10 t/m 1 1 jaar

Meisjes 10 t/m 11 jaar

Dames (blijf fit)

Vrijdag: , e

Meisjes. 7 t/m 9 jaar

Meisjes > (selektiegroep) , ,,

Meisjes (12 t/m 15 jaar •

Dames

WIM GERTENBACHSCHOOL,
ingaande 19 augustus 1969

Dinsdag:
Ritmische gymnastiek

Vrijdag:

AFD. VOLLEYBAL:
Jongens
Dames/meisjes
Heren

HANNIE SCHAFTSCHOOL,
ingaande 5 september 1969:
Dames (huisvrouwen)

4.15- 5.15 u.

5.15- 6.15 u.

6.15- 7.15 u.

7.15- 8.15 u.

8.15- 9.15 u.

6.15- 7.15 u.

7.15- 8.15 u.

8.15- 9.15 u.

9.15-10.15 u.

8.30- 9.30 u.

7.00- 8.00 u.

8.00- 9.00 u.

9.00-10.00 u.

1.45- 2.45 u.

abc defgb
12. ...Pd7xc5? (De theorieboeken geven
aan, dat Zwart hier 12. ...e5 moet spelen;

een mogelijk vervolg is dan 13. c6, e4, 14.

cd7:, Pd7:, 15. 0-0, Lf6, 16. Tab1, ed3:,

17. Lf4, Pb6, 18. Pb6:, Db6:, 19. Dd3:,
Lb7 met ongeveer gelijke kansen — Lars-

son—Weinitschke, korrespondentiepartij

1962. De theorieboeken vermelden ook,

dat de tekstzet niet goed is. De witspeler
blijkt geen moeite te hebben de weerleg-
ging te vinden) 13. Pa4 x c5, Le7xc5, 14.

Ld3xh7+ !
, Kg8h8 (Hierna gaat Zwart op

een verschrikkelijke manier ten onder.
Weigering van een offer leidt maar zelden

tot sukses. In dit geval echter 'zou Wit na
14. ...Kh7:, 15. Pg5+, Kg6 (op 15. ...Kg8
wint Dh5) 16. h4 over sterke aanvalsdrei-

gingen hebben beschikt, maar Zwart had
het zich met 16. ...Lb4+, 17. Kfl, Pd7
nog kunnen laten bewijzen). Vanzelfspre-

kend had Wit na 14. ...Kh7: ook door
Dc2+ zijn stuk terug kunnen winnen, maar
daarna is de witte aanval voorlopig afge-

koeld) 15. Pf3-g5, g7-g6, 16. Dd1-f3, Kh8-
g7 (Op 16. ...e5 zou 17. Dg3, Df6. 18.

00 en 19. Dh4 gevolgd zfjn) 17. Df3-h3,

Dd8-b6, 18. 0-0, e6-e5, 19. Pg5-e6+|l (Een
bijzonder fraaie beslissing. Als Zwart met
de loper slaat, volgt 20. Dh6+, Kf6, 21.

Lg5+, Kf5, 22. g4+, Kg4:, 23. Dh4+, Kf5,

24. h3 en mat, met de dame slaan heeft

iets dergelijks tengevolge (de finesses

laat ik gaarne aan de lezer over!) en wat
er op slaan met de pion volgt, toont de
partijvoortzetting) 19. ...f7xe6, 20. Dh3-
h6+, Kg7-f7, 21. Lh7 x g6+, Kf7-e7, 22.

Dh6-g7+ en Zwart gaf op.

Korrespondentie aan A. C. v.d. Tak, Wil-

helminastraat 28, Haarlem.

Z.S.V. 'Zandvoortineeuwen'

Uitslagen zondag 10 augustus:

Zandv.m. 1-

Zandv.m. 2-

Zandv.m. 3-
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hete lange avond

in raadzaal

Er was dinsdagavond jl. tijdens de ge-

meenteraadsvergadering weer van alles te

beleven. Prettige dingen, maar ook korze-

lige en boze kontroversen, hoofdzakelijk

tussen burgemeester A. Nawijn en het

raadslid P. Flieringa. Voor het eerst sedert

een half jaar had de heer J. Gosen (prot-

chr.) zijn plaats weer ingenomen na een

langdurig ziekbed. Hij werd verwelkomd

door de burgemeester, die hartelijke woor-

den voor hem had, terwijl het gemeentebe-

stuur voor fraaie bloemen had gezorgd! In

zijn kort dankwoordje zei de heer Gosen
toch nog heel veel: Of de voorzitter er wel-

licht aan wilde meewerken dat de raads-

vergaderingen niet tot half twee in de
nacht of nog later duren. Om de gedach-

ten te bepalen: ten hoogste tot half twaalf!

'Mijn zegen hebt U!' zei de voorzitter.

Bij de behandeling van de ingekomen stuk-

ken (van ondergeschikte aard) wees de
heer GOSEN er op dat er nog een inge-

komen stuk was, nl. een brief van de Spor-
tirig Club Zandvoort.
VOORZITTER antwoordde dat deze brief

niet aan het raadskollege, maar aan de le-

den van de raad was gericht en niet als

ingekomen stuk voor behandeling in aan-
merking kwam.

Toen brak het eerste steekspelletje losl

De heer FLIERINGA (groep Breure) werd
zeer boos en eiste stemming over de al

dan niet op de agenda plaatsing van het
stuk. Het werd heel naar toen de VOOR-
ZITTER lakoniek opmerkte dat de heer
Flieringa geen stemming kon verlangen
over iets wat er niet is!

De tieer FLIERINGA:' 'U hebt deze brief

eigendunkelijk niet aan de agenda toege-
voegd!'

Wethouder KERKMAN (pvda) schoot
zijn voorzitter te hulp: 'Het stuk kwam pas
binnen toen de agenda al uitgekomen was.
U kunt er desgewenst wat over zeggen in

de rondvraag.'
Maar dat ging niet óp volgens de heer

Flieringa, die releveerde dat er zelfs deze
avond maar liefst drie stukken alsnog aan
de agenda waren toegevoegd: 23a en 23b
en een .ingekomen .stuk. Het laatste was
een brief van 27 juni 1969 van b en w van
Bloemendaal inzake een motie van de raad
dier gemeente met betrekking tot het uit-

J. HOOGENDOORN
BENOEMD TOT
GEMEENTESEKRETARIS

Foto: Ton Bakels

De jl. dinsdag door de Zandvoortse Ge-
meenteraad met algemene stemmen geko-
zen nieuwe gemeentesekretaris van de bad-
plaats, de heer J. Hoogendoorn, is thans
51 jaar oud. De heer Hoogendoorn, die in

Utrecht werd geboren, begon na zijn

school- en voortgezette opleiding zijn amb-
telijke loopbaan in zijn geboorteplaats,
waar hij van 1935 tot 1943 achtereenvol-
gens werkzaam was bij de afd. bevolking
en van financiën van de domstad.

Na vanaf juli 1943 tot 1954 bij de afd.

financiën en belastingen van de gemeente
Gorinchem te hebben gewerkt, met een
onderbreking vanaf 1949 tot 1952, waarin
hij als administrateur van financiën bij de
Alg. Rekenkamer in het toenmalige Ned.
Indië optrad, werd de heer Hoogendoorn
in mei 1954 in Zandvoort aangesteld als

hoofdkommies, chef afd. financiën. Twee
jaar later werd hij in deze funktie bevor-
derd tot hoofdkommies Ie klasse en in

1959 volgde zijn benoeming tot referenda-
ris. Vanaf vorig jaar november tot zijn be-

noeming tot gemeentesekretaris heeft de
heer Hoogendoorn de funktie van sekreta-
ris waargenomen. De Zandvoortse Courant
wenst hem in zijn nieuwe funktie vee! suk-
ses toe.

blijven van beslissingen ten aanzien van het
tracé en de aanleg van de weg van Zand-
voort naar het oosten en de noord-zuidweg
Aerdenhout—De Zilk.

De heer KOK (azb) wilde de motie
steunen, maar voorzitter moest dit ontra-
den. De brief werd voor kennisgeving aan-
genomen.

INSTALLATIE GEMEENTESEKRETARIS
Op de door b en w opgemaakte voordracht
stonden de heren J. Hoogendoorn en H.
Harting. Eerstgenoemde verwierf alle be-
schikbare stemmen. (16)

Voor de stemming had de voorzitter in

een korte, maar waarderende-speech de
staat van dienst van de scheidende ge-
meentesekretaris, de heer W. M. B. Bos-
man, gereleveerd.
De heer GOSEN vond het een ietwat

droevige en spijtige zaak, dat een man, die

29 jaar lang het ambt van sekretaris be-
kleedde, nu met de stille trom weggaat.
Hij kon echter begrip opbrengen voor de
wens van de heer Bosman, die zonder
uiterlijk vertoon en zonder receptie heen
gaat. 'Er zijn in deze zaal gezichten, die

hij liever niet meer ziet', aldus de heer
Gosen.

Hij sprak zijn afkeur uit over de roddel-

en lasterkampagne, die, volgens zijn zeg-
gen, over de heer Bosman was losgebar-
sten naar aanleiding van de woningkwestie,
De heer Bosman, zei de hr. Gosen, achtte
zich nagenoeg 'doodgepubliceerd.'
De heer ATTEMA (vvd) had nog een

apart woordje voor de hr. Bosman ten af-

scheid. Hij bracht een woord van oud-bur-
gemeester Van Fenema in herinnering, die

de heer Bosman eens 'de brains van de
gemeente' h*d genoemd. De heer Attema
zei, dat hij graag hier de hand van de hr.

Bosman had willen schudden met de woor-
den: 'Willem Bosman, bedankt voor alles

wat je voor de gemeente hebt gedaan!'
Toen de uitslag van de stemming bekend

was, werd de heer J. Hoogendoorn door
de heer Harting de raadzaal binnengeleid.

De voorzitter bracht hem van de uitslag

op de hoogte en sprak frieteen zijn ver-

'

trouwen in de nieuwe funktionaris uit, die

reeds sedert 1 november 1968 als waar-
nemend sekretaris optrad.

En weer was het de heer Attema, die

ook de nieuwe sekretaris even toespraK na-

mens de raad, die eveneens een groot ver-

trouwen in de bekwaamheden van de heer
Hoogendoorn heeft. Hij vroeg de heer Hoo-
gendoorn of deze toch asjeblieft in het be-

stuur van de Sporthal Zandvoort wilde
blijven! Men heeft u daar nodig!

De heer HOOGENDOORN zei verrast

te zijn door het feit dat hij alle stemmen
op zijn naam had gekregen. Hij was er

van overtuigd dat het tamelijk moeilijk zal

zijn de heer Bosman op te volgen. Hi] zag
de taak van een gemeentesekretaris liggen

ih de hoofdlijnen en niet in de bijzaken,

die voor de technici zijn! Voor de toekomst
achtte hij een samengaan van verschillende
gemeente in een regio de beste beleidslijn.

Hij hoopte dat een samengaan in regio-

Verband zoveel mogelijk van onderaf zou
worden ontwikkeld en niet van bovenaf zou
rïioeten worden opgelegd. De nieuwe ge-

meentesekretaris toonde zich een voorstan-

der van een zo ruim mogelijke voorlichting

en informatie aan het publiek van de zijde

van het overheidsbestuur.
(Elders op deze pagina vindt de lezer een
korte levensbeschrijving van de heer Hoo-
gendoorn).

De benoeming van een kommissie voor de
beroepschriften (5 leden uit de raad) had
weer heel wat strubbelingen. Nadat mevr.
Hugenholtz en de heren v.d. Moolen, v.d.

Werff en Wels, met respektievelijk 16, 16,

14 en 11 stemmen al zeker van hun ver-

kiezing waren, bleken de heren Kok en
Flieringa beide 9 stemmen te hebben! Een
langdurig geharrewar over de te volgen
procedure volgde, waarbij beurtelings het
Reglement van Orde en de Gemeentewet
werden geciteerd. De voorzitter wilde het
lot laten beslissen en de hr. Flieringa wilde
herstemming. Voorzitter won het uiteinde-

lijk en het lot wees de heer W. Kok als

vijfde lid aan.
(Vervolg pagina 2)

Foto:

Stephen

Assister-Strik
I

Een enorme vuurzee in de duinen ten noor-

den van de spoorlijn Overveen—Zandvoort

heeft dinsdagmiddag de brandweerkorpsen
van Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal,

aangevuld met enkele honderden militairen

en talrijke vrijwilligers, verscheidene uren

beziggehouden. De brand, die was begon-

nen in de nabijheid van het natuurdomein
'Koningshof', nam, aangewakkerd door de

felle oostenwind, in korte tijd een grote

omvang aan. De brandweer van de bad-

plaats, die met groot materiaal was uitge-

rukt, stond voor een hopeloze taak de zich

razendsnel uitbreidende vuurhaard te be-

dwingen en riep de hulp in van de korpsen

uit Haarlem en Bloemendaal.
Ook deze assistentie bleek niet vol-

doende de brand de baas te worden en

militairen van het garnizoen te Haarlem
werden bij de bestrijding van de brand in-

geschakeld. Na een slopend gevecht met
de soms metershoog oplaaiende vlammen
is men er tenslotte in geslaagd de brand,
die het caravankamp 'De Duinrand' aan de
noord-boulevard tot op slechts enkele me-
ters was genaderd, te stuiten.

Tevoren waren maatregelen getroffen de
bewoners van het kamp te evakueren. Ook
het kampeerterrein 'De Lakens' heeft enige
tijd gevaar gelopen en hier waren even-

eens de nodige voorbereidingen genomen
voor de veiligheid van de kampeerders. Het
is gelukkig niet nodig geweest de beide
kampen te ontruimen. Toen het vuur was
bedwongen bleek 20 ha duinbegroeiing te

zijn verwoest. De brand heeft veel slacht-

offers gemaakt onder konijnen, hazen en
fazanten, die niet tijdig aan de vlammen
konden ontsnappen.

De kommandant van de Zandvoortse
brandweer meent dat het wegwerpen van
een brandende sigaretten- of sigarenpeuk
de oorzaak van de brand is geweest. Hij
heeft de Nederlandse Spoorwegen ge-
vraagd na te gaan in hoeverre zijn vermoe-
den juist is. Reeds eerder had de Zand-
voortse brandweer de spoorwegen attent
gemaakt op de mogelijkheid dat de duin-
branden langs de spoorlijn het gevolg zijn

van het wegwerpen van brandend rookge-
rij uit de treinen. Deze veronderstelling
vindt o.m. steun in het feit dat in de an-
dere duingebieden rond Zandvoort veel
minder branden voorkomen.

geen proces

tegen illegale gebruikers

van teeliandjes

Voor

RADIO en TV
naar

Radio Peeters nv

APOLLO INFORMATIE
IN MOBILARIUM
De Stichting Macro zal vanaf zaterdag 16
augustus het mobilarium van Bouwes Pa-
lace, dat hedenmiddag officieel in gebruik
werd genomen, voor enige tijd in gebruik
nemen voor het geven van informatie over
het gehele Apollo (maanreizen) projekt.

Tevens wordt er een maanoppervlak met
suggestieve achtergrond tentoongesteld,
waarin het planetenstelsel is afgebeeld.

voor
FIETSEN

BROMMERS

VER5TEECE
HRLTESTR. «B - 1 EL : «33 - ZANDVOORT

Het voorstel tot het voeren van een rechts-

geding tegen personen, die naar het oor-

deel van b en w een ongeoorloofd gebruik

maken van het binnenterrein van het cir-

cuit, heeft in de raadsvergadering van

dinsdagavond niet de vereiste meerderheid

gekregen. Met 8-8 staakten de stemmen,

waarna voorzitter mededeelde dat het voor-

stel werd geacht niet te zijn aangenomen.

Over de strekking van deze aangelegen-

heid informeerden wij de lezer uitvoerig In

ons blad van vrijdag jl.

De heer KOK (azb) vroeg zich af wat er

eigenlijk straks met het gehele binnenter-

rein gaat gebeuren. Hij zinspeelde er op
dat door de teruglopende recettes van
auto- en motorraces wel eens een andere
bestemming aan het circuitterrein moet
worden gegeven. Bovendien is in deze zaak
sprake van een historische groei. Jaar en
dag oefenen de gewraakte mensen hun be-

drijf uit en met name de manegehouder,
die daar met zijn paatdjes ongeveer 90
kinderen aan een voortreffelijke rekreatie

en sportbeoefening helpt, zou wel heel erg
gedupeerd worden. De heer Felderhoff zit

toch niet helemaal fout, want voorheen
had de heer Rijks aldaar een ponymanege,
die na diens vertrek door de heer Felder-

hoff werd overgenomen. Spr. drong aan op
een soepeler houding.

Ook de heer FLIERINGA zei niet geluk-

kig met dit voorstel te zijn. Hij was welis-

waar van mening dat er iets zou moeten
gebeuren ten aanzien van de bestemming
van de binnenzijde van het circuitterrein.

maar als b en w deze mensen verwijderen,
is er geen alternatief. Liever geen rechts-

procedure op het ogenblik en indien be-

stemming van het terrein vaststaat, kan er

een alternatief zijn. Bovendien voelde spr.

er niets voor de talrijke mensen, die er

'geen troep van hebben gemaakt', door dit

voorstel te duperen.

VOORZITTER merkte op dat de 'goed-

willenden' juist niet worden getroffen. Het
voorstel richt zich juist tegen het illegaal

gebruik van het terrein en het oprichten
van opstallen, die geen goedkeuring heb-
ben.

De heer JANSSENS (bp) zei niet aan
de indruk te ontkomen dat in feite alles

draait om de manege van de heer Felder-

hoff. Of deze man al dan niet dingen heeft

gedaan die het kollege niet welgevallig

zijn — daar ging het spr. niet om — maar
hij vond het geen wapen dat een gemeente-
bestuur zou moeten hanteren tegen een in-

gezetene. Ik heb eigenlijk een hekel aan
dit soort voorstellen, zo zei de heer Jans-
sens, die geen medewerking wilde geven
aan een aktie, die een kleine honderd kin-

deren 'in de mangel duwt'!
De heer DUKKERS (kvp) vond dat de

voorgestelde procedure ook onschuldigen
treft. Wat de hinder betreft, moest het spr.

van het hart dat de reeds jaren getole-

reerde stank van de rioolafvloeiingsvijvers

in het terrein ook niet bepaald prettig is.

De heer v.d. WERFF (prot-chr.) zei dat
men niet te lichtvaardig moet heenstappen
over iemands hobby. Die kan voor zo'n
persoon van enorme betekenis zijn. Spr.
zou zeer zeker niet meewerken aan dit

voorstel, waardoor 90 kinderen gedupeerd
zouden worden. 'Geen helmsprietje op m'n
hoofd, dat daar aan denkt!' besloot hij.

De heer v.d. MOOLEN (pvda) was het

eens met het voorstel. Hij zou desnoods
de varkenshokken willen handhaven, maar
de 'kudde paarden, die nu door de duinen
holt, moet maar weg!'

De heer ATTEMA (vvd) was wel van
mening dat er iets gedaan moest worden
aan de toestand, maar men diende niet uit

het oog te verliezen dat deze situatie in de
loop der jaren zo is gegroeid. Hij voelde
niet veel voor een procedure, die volgens
hem op een juridisch steekspel zou uit-

draaien. Hij verzocht te overwegen of er

geen betere oplossing kon worden gevon-
den, die een uitwijkingsmogelijkheid biedt

aan de betrokken mensen.
Mevr. HUGENHOLTZ vond het ontstel-

lend te konstateren dat sommige leden be-

reid zijn 'kontraktbreuk in de hand te wer-
ken'.

Wethouder OOSTENRIJK mengde zich

in de woordenstrijd: 'Degenen, die er klan-

destien zitten, dat zijn de boosdoeners!'
VOORZITTER bracht het 'werkbezoek'

dat hij en enkele leden van de raad aan
dit terrein hadden afgelegd, in herinnering.

Men was 't er in het algemeen over eens
dat er dringend iets moet gebeuren, maar
dat sommigen het 'heel goed doen'. Tegen
de laastten richt' het voorstel zich in het
geheel niet.

De heer Kok, aldus spr., voert nu wel
een hartstochtelijk pleidooi voor de manege
van de heer Felderhoff, maar deze komt
eenvoudig zijn kontrakt niet na! Waarom
dus dit voorstel? Om een eind te maken
aan. een bestaande wantoestand en tevens
om gevolg te geven aan een herhaald ver-

zoek van sommige raadsleden om 'einde-

lijk eens iets aan deze troep te doen'.

De heer KOK hield vol en betoogde dat
b en w niet eens hadden geantwoord op
een verzoek van de heer Felderhoff tot het
bouwen van een manege elders in de ge-

meente. Dit is wel in de raadskommissie
van bijstand besproken, evenals over de
teeliandjes.

VOORZITTER antwoordde dat een reak-

tie van de zijde van het kollege ook niet

te verwachten was, zeker niet waar het

hier een man betreft, die ons volkomen
voorbij ziet! aldus spr.

Nadat ook de heer GOSEN bedenkingen
tegen het z.i. te rigoreuze voorstel had ge-

uit, werd het voorstel door voorzitter in

stemming gebracht. Zoals wij in de aanhef
van dit verslag berichtten: de uitslag werd
8-81 Voor het voorstel waren: mevr. Hugen-
holtz, de drie wethouders, en de heren v.d.

Moolen, Van Duyn, Zoet en Wels.
Tegen waren: de heren Kok, Dukkers,

Flieringa, Gosen, v.d. Werff, Kuypers Wen-
tink, Janssens en Attema.
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WEER BIJEEN
De eerstvolgende openbare bijeenkomst
van de Zandvoortse gemeenteraad is vast-

gesteld op dinsdag 23 september a.s.

ZESUREN-RACE
De KNMV organiseert a.s. zaterdag op het
circuit de jaarlijkse zesuren-race.

WATERGETIJDEN
aug. berijdbaar

HW LW HW LW strand
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Samengesteld door P. van der Mije
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nieuwe huurprijzen

gemeentegronden vastgesteld

De gemeente heeft een aantal gronden in

bezit, welke worden verhuurd aan perso-

nen c.q. instanties. De huurprijs van deze
gemeente-eigendommen behoefden naar de
mening van b en w herziening. Zij stelden
de raad voor in enkele gevallen nogal dras-

tische verhogingen toe te passen, o.a,.voor
de grond van het aan de heer H. Paap
verhuurde Vijverpark. Voorheen betaalde
de heer Paap / 125,50 per jaar. Voorge-
steld werd dit bedrag te verhogen tot

{ 1000,— per jaar.

De heer JANSSENS vond dit wel een
een heel grote sprong omhoog. Hij wilde
het bedrag tot ƒ 500,— verhogen.

De heer v.d. MOOLEN vond ƒ 1000,—
wel juist. De man heeft altijd te weinig
betaald, vond hij.

De heer JANSSENS hield voet bij stuk
en vond overigens dat de heer H. Paap
op een niet juiste wijze was benaderd in

zake deze kwestie.

De heer ATTEMA achtte de prijsverho-

ging ook te rigoreus. Ook wilde hij dat er

eerst nog eens met de heer Paap werd
gepraat, die dit terrein al 17 jaar eksploi-
teert.

De heer DUKKERS schaarde zich aan
de zijde van de heer Janssens en zou een
desbetreffend voorstel gaarne steunen:

/ 500,— per jaar.

De VOORZITTER bracht dit voorstel in

stemming, nadat hij ruggespraak met de
wethouders had gehouden en er de bepa-
ling bij bedong: voor de eerste 5 jaren en
daarna de prijs opnieuw bezien.

Dit voorstel haalde een meerderheid. Met
10-6 werd het aangenomen.

Het voorstel tot ongegrond verklaren van
de bezwaren van bewoners van de Jac. v.

Heemskerckstraat, de Karel Doorman-
straat en de De Ruyterstraat tegen de
aanleg van een parkeerplaats aan de Bou-
levard Barnaart, kwam er wel door, maar
niet voordat de heer FLIERING had opge-
merkt dat hij het wel vreemd vond de men-
sen in kennis te stellen van een besluit dat
niet was gevallen. De raad heeft namelijk
nog niet tot de aanleg van het bedoelde
parkeerterrein beslotenl
VOORZITTER antwoordde dat b en w

hadden gemeend de bewoners van eerder
genoemde straten op de hoogte te moeten
stellen van het standpunt van de raad in

deze. CDe bewoners hadden zich beroepen
op het verminderde uitzicht op zee, het-

geen door b en w niet wordt erkend).

SLAP

Zaterdag 26 juli jl. verklaarde de heer J.
B. Th. Hugenholtz, direkteur van Touring
Zandvoort, in een interview in het Alge-
meen Handelsblad, dat: 'Wij (Nederland)
een voorbeeld moeten nemen aan het nieu-
we, krachtige bewind in Griekenland, waar-
van ik een groot bewonderaar ben'.

Afgelopen dinsdag hebben de raadsleden
W. Kok (azb) en W. Zoet (pvda) jn de
rondvraag van de raadsvergadering de uit-

lating van de Touring-man ten gunste van
het griekse kolonels-regiem ter sprake ge-
bracht. De hr. Kok voelde zich geshockeerd
door de politieke visie van de heer Hugen-
hoitz en de heer Zoet wenste maatregelen
om te voorkomen dat de vvv-direkteur der-
gelijke opinies in de pers ventileert.

Uit het antwoord van burgemeester A.
Nawijn bleek dat men deze kwestie met
handschoenen wil aanpakken. Helemaal ne-
geren kan natuurlijk niet. B. en w. hebben
een brief aan het bestuur van Touring
Zandvoort geschreven, waarin het kollege
zijn bezorgdheid tot uitdrukking brengt
over de uitspraken van de heer Hugenholtz
in het Handelsblad-interview. Het bestuur
van TZ heeft b. en w. inmiddels bericht de
direkteur om opheldering te zuilen vragen.

'Je bent er natuurlijk nooit helemaal ze-
ker van of het allemaal zo gezegd is als in

de krant weergegeven', zei de heer Nawijn
nog. Die zekerheid had hij kunnen krijgen
door een interview in een bekend landelijk
ochtendblad, waarin de heer Hugenholtz
zijn prijzende woorden over de kolonels in

Athene herhaalde.
Overigens vinden wij de reaktie van het

gemeentebestuur inzake de affaire-Hugen-
holtz maar slap. Het tracht zijn geweten
te sussen met het schrijven van hoffelijke
briefjes aan Touring Zandvoort, onderte-
kend door de heer Nawijn en het ontvan-
gen van briefjes van TZ, ondertekend door
dezelfde heer Nawijn: naast voorzitter van
de gemeenteraad tevens voorzitter van het
bestuur van Touring Zandvoort.

Slap vinden wij ook de houding van de
heer Zoet, die deel uitmaakt van het Tou-
ring-bestuur. Hij was het aan zijn politieke
standing —• demokratisch socialisme en
diktatuur verdragen elkaar niet — ver-
plicht geweest te bedanken als lid van een
instelling, waarvan de leiding in handen is

van een sympathisant van militaire dikta-
tuur. Hij heeft dit niet kunnen opbrengen.
Nogmaals: slap!

VREEMDE SMAAK
Bij de benoeming door de gemeenteraad
van de nieuw ingestelde advieskommissie
voor de beroepschriften en de diskussie

over het niet tijdig doorzenden van aan de
raad gerichte dokumenten, , is weer eens
verschil van mening ontstaan tussen het

kollege van b en w en enkele afgevaardig-

den over de juiste toepassing van de arti-

kelen uit de gemeentewet, die op genoem-
de onderwerpen betrekking hebben. De uit-

leg die het kollege aan de desbetreffende

artikelen gaf, kon noch de raad noch de

toehoorders op de publieke tribune bevre-

digen.

Misschien zou het nuttig zijn eens een

deskundige op het gebied van de gemeen-

tewet uit te nodigen tekst en uitleg te ge-

ven van de artikelen en het gebruik in voor-

komende gevallen.

Nu lijkt het er op of men er maar een

slag naar slaat of de wet naar eigen hand
wil zetten. Dit maakt een onprettige indruk

en laat bij de buitenwacht een vreemde
smaak achter.

KOOP VAN GEMEENTEWONING
HUIZENSPEKULATIE?
Het voorstel tot de verkoop van de ge-

meentewoning de Genestetstraat 9 aan de
bewoner, de heer P. Pijper, voor de prijs

van / 15.000,-, kwam er ook niet zonder
meer door. > - ' *

(Ter nadere informatie: Twee leden van
de kommissie van bijstand voor publieke
werken hadden zich gekonformeerd aan
het advies van de direkteur van publieke
werken, die een prijs van ƒ 19.000,- noem-
de).
De heer GOSEN achtte de tijd gekomen

om nu eens iets nuttigs met dit verkregen
qeld te doen: In een fonds storten en dit

fonds aanwenden voor de verbreding van
de spoorwegovergang aan de Sophiaweg!)

Wethouder KERKMAN zei dat dit niet

doorging. 'Het bedrag gaat naar de kapi-
taalsdienst voor de financiering van kapi-
taalswerken.

De heer DUKKERS (kvp) zag een ad-
dertje onder het gras. Er is geen enkele
noodzaak voor deze transaktie, noch voor
de gemeente noch voor de huurder van dit

perceel. Dan is het motief wel bijna duide-
lijk! Spr. wilde er toch ƒ 19.0Q0,- uithalen,

want hij meende dat de prijs die de direk-
teur van publieke werken noemde, alles-

zins redelijk was. Voorts wilde hij een
klausule in de verkoopakte die de heer Pij-

per verbiedt het perceel binnen 10 jaar
door te verkopen. Hij wilde hier een voor-
stel van maken.

De heer FLIERINGA wilde het voorstel
aanhouden voor nader beraad.
Zijn voorstel werd geacht te zijn verwor-
pen (8-8).

Het voorstel van de heer DUKKERS
(Verkoop f 19.000,- en bovengenoemde
klausule) werd met 7-9 verworpen.

Het ter tafel liggende voorstel van b en
w haalde een ruime meerderheid (12-4).

BOUW 51 KEUZEWONINGEN
Aan de gemeente Zandvoort is een ekstra
kontingent woningwetwoningen toebedeeld.
Naar aanleiding hiervan heeft EMM een
plan uitgewerkt dat voorziet in de bouw
van 51 keuzewoningen met 5 garages aan
de Celsiusstraat en de nog aan te leggen
prof. v.d. Waalstraat.
De .financiële medewerking van de ge-

meente beloopt een bedrag van ruim 1,8

miljoen gulden. De raad ging er mee ak-
koord.
De heer JANSSENS (bp) kreeg op zijn

desbetreffende vraag ten antwoord dat op
de urgentielijst van woningzoekenden 300
tot 350 namen voorkomen.

BEBOUWINGSPLAN
'GROOT BENTVELD'

i

De raad ging akkoord met dit plan, dat
voorziet in de restauratie van het landgoed
'Groot Bentveld' en een gedeeltelijke be-
bouwing van het terrein met 55 gevarieer-

de woningen. Sedert 1966 staat dit land-

goed op de lijst van beschermde monumen-
ten van Monumentenzorg.

Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) vond de be-
bouwing wat al te dicht en wilde de helft

van de te bouwen woningen schrappen!
De heer ZOET (pvda) wilde de voor-

waarde stellen dat alleen Zandvoorters van
de woningen mogen profiteren.

De heer DUKKERS (kvp) viel hem hier-

in bij, maar betwijfelde het dat er veel
Zandvoortse gegadigden zouden zijn.

De heer JANSSENS (bp) achtte de
'blokkade' van Monumentenzorg een be-
lemmering voor de ontplooiing van bepaal-
de plannen der eigenaren.

Het voorstel werd met 12-4 stemmen aan-
genomen.

AANKOOP GROND
ACHTER KOSTVERLORENSTRAAT
VOOR BOUW
VAN BEJAARDENTEHUIS
Dit voorstel was aan de agenda toegevoegd
en naar aanleiding daarvan verzocht de hr.

Flieringa voor enige tijd schorsing der ver-

gadering, opdat de raad zich nader zou
kunnen beraden over dit belangrijke voor-

stel. Na een ietwat korzelige woordenwis-
seling tussen de heer Flieringa en de voor-

zitter, stemde de laatste tenslotte toe en
schorste de zitting voor ca. 10 minuten,
niet elegant was geweest van een advies

had deg emeente te dienen. Overigens heb-

De heer FLIERINGA meend.e dat het . „

niet elegant was geweest van '-een advies
uitbrengende ambtenaar van pub'lieke wer-
ken, die geadviseerd! had / 4,— per m2
te bieden, terwijl Üe eigenaar van' de.;
grond, de familie Quarles van .Ufford, fbe-
reid was voor f 5,- per m2 te verkop.en,
hetgeen toch

,
werkelijk geen'ï overdreven

bedrag was. .Bedoelde
r
ambtefraar'3iadw'er, '..

bij gezegd: 'Uft sociale overwagmgen',''.Djt
had spr. ten hoogste verbaasd. " V'
VOORZITTER nam' het diV ambtenaar..'

helemaal niet kwalijk, '-die z^ch beijverd-'
had de gemeente te dien. Overigens f)eb-'

tl

.

ben b en w er niet aan gedacht om op de
prijs van de, familie' Quarles van Ufford' af

te 'dingen. :
' . '

Het voorstel werd zonder hoofdelijke
stemming- ïaange'norneh. Eén en ander vergt
een krediet van ƒ 205.000,— . De Ned.
Centrale voor Huisvesting vap bejaarden

,zal zich binnenkort
|
tot het ''gemeentebe-

'

stuur wenden met het verzoe'k de grond,
bestemd voor de bouw van het bejaarden-
kompleks van de gemeente te mogem ko-
pen. "

. |
,'

'
i Enige én .algemene kennisgeving

Op donderdag 7 augustus 1969 overleed tot onze grote droefheid mijn dier-

-bare man, onze vader, grootvader en overgrootvader

' ' - JONKHJEER PIERRE jty^OJLAS QUARLES VAN UFFORD

i' & 'yogeï^zang: E. E.-C..!Qu^ésUW Uf{^D%nir,n;M!
f' ÜM: 'Aerd«nhont:*P. .Quarles vin Ufford 4, f*

'\

"> s*- tj' , -,V)(< J. A,P.Quarle,s van^ff^rd-Tarheling .,

w
' - ' Bayeriscn-Zell:

i
Ë.""E. C. Quarles ' vari Ufford

"
' '•• Middelbeers: W. van Tuyll van Seropskerken- , t

- . ~ . —Quarles vari Ufford
E. G. F. van Tuyll van Serooskerken -,„„.

: j»«, •>„ 2 --»-- .» V-elpv J#>C. vari ,¥fiedenbjjrclr-Quarlesit*an Ufford
>-, é< '* *j?ki ft,

f> * ?«# *H?k4.fö '-H^^VrélentffefÖi -» •» ** ^
Aerdenhout: E. E. C. Quarles van Ufford

en achterkleinkinderen

Vogelenzang „De Schapenkamp", . .' ., , , «
~'<

,11 -augustus f969- < * ' • ,*<-. >"- '<"'=• ; -"

De crematie heeft heden in stilte plaatsgevonden.

•

*•
il"

"'t * -. .
'• ; »••£• ' S-' ,.'> '-" . ,

:
' '.'"' '•

DE KWESTIE J. J. "ij>AS U >
_j . [

~
\

\

• In de rondvraag ontstond er nogal wat op- BOEIEND KONZERT \ "a 'l.^ < Vo'pr de .vele blijken' 'var, ^deelneming, on-

winding tussen ae voorzitter en de heer Tprw „n^r,^ mmTTW ' denzonden bij het overlijden van mijn ge-

FLIERINGA, die informeerde over een" IKUIS. WJilJNK-r PUBLIEK „ liefde man, onze zorgzame vader en groot-

brief inzake deze kwestie, die' niet onmid- .„ . .... . . -,-> .tf"
.^'rW,va«ler, -broer, .zwager, err^.oom ••

dellijk aan de raad, ter' kennis was ge-
Woensdagavond jl.- vond in

Jde Ned. HeTv. - -
' ARIE KÈÖR

bracht. Spr. vond hef onbegrijpelijk- dat ™* «|" *°me
.

r?~?nl^SJ* •?^uï^T betui 9en wij -onze hartelijke dank.
deze vertraging wasf ontstaan en waarom we

.

r^ gegeven door Elja Moed (alt-bïok- '

niet art, 73 .van de gemeentewet was toe- «««O. Mariftn .van Harreveld (klavecimbel)
;

.'.;
-'J

'
\W »

»£ƒ, 5
aam

" '

Qol .

t
gepast. weHU wetsaSikeli* voorschrijft dat °" Pl'f

8 MuP
(

mk Cvioloncello). , d. .;AvA M.,£ ¥ ^' f-
AWr-yan Oost

stukken.voor.de raald (bestemd, 'terstond' D^'klavecTnls'te ' Maribn van HarVevéTd
! EmpangemnNamj jZuid-Afr.kff:,-: -n

•;

aan de raad moeten jwórden aangeboden, speelde een aantal werken--.-,van Antoine i • ; f, e
' t

Inmiddels hebben b sen w schriftelijk hun Dornel, die in het programma foutief- ver- ' nnïCTFR<5- WTrK'7'TT<ÏTPRQ 17N
verontschuldigingen aangeboden aan enke- meld stonden als Suite voor klavecimbel... ,: • ^^tr^J.l^rT^S^rT^T'
Ie leden, die eveneens schriftelijke vragen Deze programma-aanduiding doet echter, . - • APOTHEEKDIENST
hadden gesteld aan b en w over deze sle- niets af aan' de wijze waarop Marfpn vap^witkzitster.'
pende zaak. De laajsten hebben 'interne Harreveld de korte stukken tot "klinkérv, ,

- ' ' '

maatregelen' genomein om dergelijke ver- bracht: Met groot gemak' speelde zij Tiaar -•Zaterdag 16 en zondag 17 augustus:
tragingen in de toekomst te vermijden, loopjes en versieringen, en njede door -haar Zr. C. van Kessel, Haarlemmerstraat 9,
Waaruit bestaan die ;maatregelen wilde de registratie wist zij een bonte afwisseling '-, telefoon 5486.
heer Flieringa .weten.; van barokke klanken aan haar instrument -.iptyrHKKK-
VOORZITTER zette nog eens uiteen dat té ontlokken:' ,

.

,"
s

'.^r"*'
er allerlei oorzaken ivoor deze vertraging Dries Munhik speelde de cellosonate jn

.'.16—22 AUGUSTUS: ,

waren geweest: de ernstige ziekte van de F gn t. van >de achttiende-eeuwse organist ..' Reestraat Apotheek, Zeestraat 71
echtgenote van de Keer^ Hoogendoom, die en cellist Willem de Fesch..,, De solist gaf Telefoon 3073.
met deze kwestie befast' was, het met va- een bijna gave vertolking van de sonate;-." Ayond^, nacht- en zondagsdienst,
kantie zijn van anderen. Art. 73 van de ge- helaas is zijn techniek nog niet geheel in

' DOKTOREN-
meentewet is in de praktijk niet bruikbaar, overeenstemming -met zijn werkelijk, prach- -'• <,.»."
De heer Flieringa.. nam geen genoegen tige toon. ,

'

y
",'. Inliontingen over de zondagsdienst wor-

met deze antwoorden; en hij viel enkele ma- Zowel door de goede akoestiek' van' jYet ' ;den
;
verstrekt via hét telefoonnummer

len woedend uit tegen de voorzitter, die kerkgebouw als door de ademloze stilte i
.ya,n< de' -huisarts.

•
• *

h= i^,«,Qeti Q — »«i»»«« *** — «" -*:;- i-» ..-- t.«* _..ki;„i. .,

—

!j. j— ..:.,.. .i„.__ t -'S. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,de kwestie — volgens spr
gere ambtenaren afsjchoof.

Het bleef daarna wat moeilijk 'tussen beide
heren. \

DE GRIEKSE KOLONELS
EN KUN REGERING

I

op zijn la- van het publiek vormde deze uitvoering . , .

het hoogtepunt van Je avond. _, ,
.';

.^telefoon, 2058. . , ,

-

Elja Moed is e,'én blokfluitsoliste ; van ' £• £renth, Hogeweg 43, telefoon 3355.

groot allure. In de sonates voor 'altbM- ,'
' p- ^Heringa, Brederodestraat 1, tel. 2181

fluit en kontinuo van M. Bitti. A. D. Pniji- ^ -G -
J- J - Mo1- Emmaweg 2, telefoon 5091 ,

dor en F. Barsanti gaf zij blijk een, forrnj-V 'T. yan Vreeland, Koninginneweg 34,
dabele techniek te bezitten. Haar dubbele '/..telefoon 5600.

,

en- driedubbele tongslagen rolden eruit, ter- " j. F. Zwerver, Julianaweg la, teL 2499

De heer KOK releveerde een interview,- dat ondèrSssSlk?''bleef'Ln^e^muz^ ^^0113111311^18^ Haarlem en omstreken
de direkteur van Touring Zandvoort, de hr. KXÏpeelde"'^-!, fontinu'opTrtfnauwgT-

'^J^^^V^fS^'ÏÏKJ. Th. Hugenholtz, had toegestaan aan een zet en~
H
ok Marion van Harreveld 'bëgë- ,$£*«.*£?l%

msch) fa
'
Mathot

'
telefo<*

verslaggever van het Algemeen Handels-, i^dde, betrouwbaar, al- overheerste, de Ala-

-

( °23) 313233
. . » . ,

blad en waarin nogal voorbarige dingen vecimbel' enigszins,-
' 'ï:/?#» t 1

'

waren, gezegd over het toeristische, bezoek
. Ee0 trio .als dit -verdient" meer ïmïïB%'~ W . PREDIKBEURTEN- ' ",

KERK,- Kerkplein.

AUGUSTUS: • '
,

r. . ,- -,. .,.---: -i-rw" «»'• «^N^.DUITSE DIENST.
er. zo weinig belangstelling is voor crergé-'j.'iï;;«r„ ._ „ .... <

. . .,

\i\v a mii^oUm/enomPnton LSt""®»
"? -30 uur: Gezamenlijke kerkdienst „voor

*45A'J.
f L*duïtsers en nederlanders.

,

'
1 .*,; *

2>T .7 .Voorgangers: Pfarrer . Klaus , Volkers-ven „

gebied in zijn geheel.Diea in zun geneei , , .•;.-., -^ .- pe .muziekevenementen
De heer ZOET haakterp^-dezei-vraag.-iri- J

•-•
* -

,
,

"-.-'--

en had ook nog iets fandetalj/gelëzêri i(i flit ;._

interview: de voorkeur vah^Qé^Ve^Hjjgeh-^,
,,

holtz voor het Griekse diKtatoyraie'-IJ^vi/r'd.'f'"

Achtereenvolgens had, de,'Jjeëi^1fjTögênrió1tz^j --„ -,
, ^ . -,

de schuld van het teruglopVnÖè'l'tp.ërf&eXgLtJj^.'-ZONDAG 1

aan de socialistische- en *jdê Cty'ydjfè'gerintt^.
, iw

' -'\

gegeven en er bij vermeld, ;"d»f;.nïèrt,, fh.-dit'
1

,'-!;;'

opzicht maar
v
eens een voorb'êela

4
rrióest.rre:',, 'JL^s^aj,

men aan de krachtige huidige^iGriek'sè^ r,ë'-"-*."'
'*s®x#%% '

gering, waarvan hij een vurja-^oèwbhderaai;.
is. Deze woorden vond de' heer* Zoef. po-

'

begrijpelijk. !DU kan inietl'.Lzei hij."' ;' '.• -

Hij verzocht'' de voorzitter te willen -be-
vorderen dat voortaan door -de' -direkteur'.

van Touring Zandvoort gepn publikaties
'

worden gedaan of interviews worden ge- j
-

houden zonder voorafgaande kennis van 'K'

het bestuur van TZ. i j.<

VOORZITTER antwoordde de heer KOK
inzake de negatieve berichtgeving over het
toerisme, dat men onderscheid rnoet ma-
len tussen bedrijven," die afhankelijk zijn

van dagbezoek en het hotelwezen. De eer-

sten hebben niet te. klagen deze zomer,-

maar eind ju|i waren, lang niet „aJJ^.ihqtel'

en pensionbedden bezet.

Wat betreft de uitlating over het Griek-

se bewind, zei spr. dat b en w hier slecht

over te spreken waren. Wij hebben ons ge-

wend tot het bestuur van Touring Zand-
voort om ons misnoegen kenbaar te ma-
ken, aldus de voorzitter. Er is ook ant-

woord binnen gekomen van genoemd- be

I-Lm '««•*#yW>i|

U kunt niet van mij verlangen, beste men-
sen, dat ik alles wat er in het afgelopen
weekeinde is gebeurd, nauwkeurig voor u

heb opgeschreven.
Het duizelt me namelijk nog steeds een

beetje! Er was een man, die weer eens
wilde weten hoeveel ik had omgezet van
zaterdagmorgen tot zondagavond.
Nou, hoeft 't niet? Ik vind dat de grootste
onzin en ook onbehoorlijk om brutaalweg
naar iemands inkomsten te informeren. Ik

vraag zo iemand toch ook niet hoeveel
tantième hij in december krijgt en hoe
groot zijn bankrekening is?

Ja, 't was druk, natuurlijk zondag meer
dan zaterdag, maar de laatste weken kan
het op de zaterdag toch ook aardig span-
nend zijn!

Maar zondag spande de kroon. Toen'
was 't om 10 uur al vol. En ze bleven maar
komen!

Ik heb gehoord dat er mensen 's mor-
gens al om 7 uur van huis gingen en om
drie uur in Zandvoort aankwamen. Ze had-
den hun auto in Hillegom moeten achtela-

ten omdat er hier geen plaats meer was.
Toen zijn ze maar te voet naar het strand
gekomen! Je moet er maar wat voor over
hebben.

In de middag was het serveren aan het
strand haast geen doen meer. Er kwamen
wachttijden van 10 minuten en langer voor.

Daarom kwamen de meeste klanten hun
verteringen maar zelf in de tent halen,

iSiK^4ü^s - C- Mataheru.

llMbebouw Noqrd:
ö''c7'4,1'O.30 , uur: ds. L. A.~. Canne'gieter;" van
ji^ifiHaarlem. -

= .

r-

0>,NED. PROTESTANTENBOND /'

Brugstraat 15 *
•

"
, 'V

ZONDAG 17, AUGUSTUS: '
*

'

;Fv"GEEN DIENST! "•••". •

.Gereformeerde kerk
Julianaweg 15

ZONDAG 17 AUGUSTUS: . , - '

•** "10 !.en 1S uur: ds. J. de Waard.
^KINDERKERK.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN
,

zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30 u.

f"'- JULI en AUGUSTUS: " '

7.30, 8.30, 9.30, 11.30 en 19.30 uur.
Ii>l >-i>EUTSCKE MESSE: 28 jutii—25 aug.
n;-4>Samstag.:20.3rO 'Uhr —'> Sonntag 8.30 Uhr
'^l^er^Noord/t'mn^eussir^ai:''''-

HJ3. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

,-NED.- CHR: GEMEENSCHAPSBOND
"* Gedurende 'de maanden juli en augustus

>
r> GJHEJir samenkomst!

° rNlijUW
,f

APbSTOLISCHE KERK
De zomerekspositie van foto's.-in het -Ge- JVühelmina.- Kleuterschool,. Lijsterstraat 3

stuur" d"at"b"en"w"een rapporföver deze meenschapshuis, waaraan naast twee in-
Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

kwestie heeft toegezegd. " ternationale- fotoverenigingen, de haarlemse--3ïJHöVA,S~GËTUÏGENrParadösweg 16

: • - - -5S' YeeiSeT 'J$*?J1$$3r~ *-»•« r : da^rs» dl
17 augustus gesloten. Op dezelfde dag». v5£2ÏÏfc£'o° ll^TSÊ*^^V^V*
sluit tevens de in de kleine benedenzaag.* *%&*&? . >9

w^^dygt^ntbèBjwfctog.
r

ondergebrachte tentoonstelling, die een*
waar het ongeveer 3§ graden was! Jans Dee |d geeft in foto

.

s en tekeningen, van de HUMANISTISCH VERBOND

radiotoespraak door

uau* « u ,».iB».i o»„- «.w .--^.w-w.. — voor net p U piieK geopena van n-iz uur; .„„ „,» nnc iat„„ m=nir,,?io?IÜIfo
,r

'
3

'
"

een goede Zandvoortse traditie in bescher- u--'17' uor -en 20-22 'uur -Op- de sluitings-
ten wu ons laten manipuleren?

ming hebben genomen tijdens de raadsver- dag, zondag, zijn de eksposities van 14-17 ~~7~ ~
gadering van dinsdag jl. Ik vind t fleen.« geepend. Wahnéêf-u beide jtentoonstellin- GEZAMENLITKE KERKDIENST
stijl van b en.W om mensen die al jaren gen nog riet heeft bezocht,' raden wij u .-hm- ltf

- :
*

.
"^^"^^ A

met hun .opstallen en varkens het binnen- aan deze 'alsnog 'te' bezichtigen. De ekspo- A -s - zondag vindt in de Herv. Kerk een
terrein van het circuit 'bewonen' met een sïtfes, tot stand gekomen o/ider auspiciênl oekombipeerde ». Duits-Nederlandse dienst
rechtsgeding wég te jagen, omdat ze zo- van - de Contact Commissie Culturele Be- Plaats. waarin Pfarrer Klaus Volkers en
genaamd koïitraktbreuk plegetvr Er is na-,| ar,gen> wercj. tot :op heden door ongeveer r*ds -C3 Mataherq zullen voorgaan. De dienst
tuurlijk altijd wel een stok te vinden om iqoo personen bezocht. ' begint om 10.30 uur.

een hond of een paard of een varken .te .«..',,.,. .--..,.,.,»..,...,..,.-,-..„„ . , ^ •. . •

KUSTBRIGADEslaan! Als er eens niet maar met auto's

door onze mooie duinen wordt ,-gejakkerd

komt' er misschien een ; veel betere oplos
sing voor iedereen. Dan kunnen^de, paard
jes van mijnheer Felderhoff gerust blijven

ten pleziere yan 90 kinderen.
r
't (s, me nog-

al watl'Zo'nj'helemaal'iri onze" duinen pas-

BURGERLIJKE STAND
8 augustus "1969 — 14 augustus 1969

TWEE KEER
IN AKTIE
Tengevolge van motorstoring kon: dinsdag-

heggen ze aan van uie.esjuwiyt: nuuisiarm K
-- -; -- ...-ft. w jnd steeHs verdef reewaart? drppf

Ze moesten 'hier echt eins door gaan krij- tha van de, Groenekan, oud 79 jaar, geh. Slt
9t&.l»,^ e

? ^ 9*!W ?!?
op

•

gen waar Zandvoort behoefte aan heeft en 9ew. met H. J. Nobrtman. ;,
nel stranat gezei.

•

wat, de 'toeristen verwachten- van :-een- bad-- Ondertrouwd:- =Arie Cofne'lis
.
Johannes".^..,. daa later raakte een fl iarinP enoplcp'

•plaat^met zo'n prachtig durrrgebred er -W|IIW}-\tn-W'W.rft èri 'Catharina Maria ^^^^ ZJÜ^9 \^SZ
°m

^
e

J.-, ,

va".£'" j\
, LnJ u u- u lijkheden. HJL werd, nog- bijtijds opgemerkt...

Jans is van mening dat ik wel erg van Gehuwd: Joseph Padro en Helja Heiïtirl- dbor de kustbriga.de en met een .vlet vei-
lèer.ltrek', maar het moet me yan 't hart. ka Elisabeth Jacoba Anne Bonset; Eduar-' Ifg aan het' strand gebracht.
Iets- anders: mensen we>s toch zuinig op dus Jorfannes Maria Goddijn en Tfiértee^-jn m n« »e uïirU" '

U' it'.i

de natuur en gooi geen {brandende sigaret- Virginie ,,Sch.midt.
, ^. „ .j' 5," " ' Z.SLV/ 'Zahdvoortmeeüwen'— of sigariên weg Dé gevolgen Runt u Geboren bulten de geineente:

'

Jih-Wil- Prnf]ramma „tprrian lê'-ó".!..»,,..
in de noordelijke dumeri Hët Is a-

,em Z-V , j, w< Luiten' enTA. J.'J. M."Stok-
Programma zaterdag IS augustus,

kwekkend Een prafchtig-'stuR natuui" man; Gerlinda Geziena, dv. H. A. M. Hoog- Adspirantenbeker om de
>, 'H. Hilderingbeker

ten of sigariên weg. Dé, gevólgérj Runt u

zien in de nc—'-""- >—' •!»'-» '- -'

schrikwekkend iu| ^,„ llutl „e «.1Bll„
schoon werd hier dinsdag volkomen door iand' eln^G "z" G^Kap"
br
Wat

Ve
Z
™° e

o
S

ns het komende weekeind ..Overleden "buiter
, d'e, gemeèrrte: Caspara Zaterdag afdeling^

hronnpn- van 't welfde df worden de tem- -Johanna Jacoba Sophia Mana Steenstra ^anav.m.
ï

mi- i

uren iets gematigder? l°
U
%
s
*'ïh

oud ^P Jaar oeh. geweest mef Programma zondag. 17 augustus:
^ H. F. Adams; Richtje Roos, oud ,74 jaar,

STOÈL'EMAN geh.-gew. met J. J. "de Brueijs.

Zandv.m. 1—KBV 1

Zandv.m. 2—KBV 2

13 u.

18 u.

18 u.'

18 u.

•y.Tjrtr j, „'fS.\,



SLAGERIJ

URGER
HALTESTRAAT 3

Extra aanbevolen

!

500 gram varkensf-ikand. . . . 4.48
500 gram magere hamlappen .4>25
500 gram ka.fs.appe. ..3.98
500 gram kalfsrollade ..... .4.48
HEEL
malse BIEFSTUK
100 gram*.

1.30

PANKLARE
SCHNITZELS
100 gram

0.98

TARTAARTJES

per stuk

0,58

tOOgr. HAM en

100 gr. gebr. GEHAKT

samen 1.09

DINSDAGS:
750 gr.osselappen 3,98

WOENSDAGS:
500 gram heerlijk

vleesgehakt 1,68

3 slavinken 0,89

3 hamburgers .' 0,99

3 frikandellen j 0,99

DONDERDAGS:
"250 gr. bief tartaar f,68

250 gr. rauwe lever 0,78

1 kilo doorregen
runderlappen 3,98

Voor Uw hond en poes:

mager KOPVLEES, HART,

PENS. LAMSPOULET, enz.

Ook voor bijzonder goed
boterhambeleg

SLAGERIJ BURGER
150 gram gelardeerde
lever 0,99
150 gr. pekelvlees 0,89
150 gr. gebr. rosbief 1,49
150 gram gebraden
varkensfrikando 1,49
1 50 gr. gebr. kalfsvlees ... 1 ,49
150 gr. saks 0,69
150 gram
boterhamworst 0,74
150 gr. leverkaas 0,74
150 gr. berliner 0,94
150 gr. osseworst 0,94
150 gram
cervelaatworst 0,94
150 gr. boerenworst 0,94
150 gr. achterham 1,49
250 gr. leverworst 1 ,05
250 gr. gekookte
worst 1,25

4 pakjes margarine 0,79

500 gr. rosbief 4,88

500 gr. lende 5,75

500 gr. bieflappen 4,15

500 gr. riblappen 3,98

500 gram doorregen
varkenslappen 2,39

500 gr. osselappen
met klein randje ... 2,98

HEERLIJK LAMSVLEES
Bout '.

3,48
Bout zonder been 3,98
Lamszadel 2,98
Magere lappen 2,98
Lamskarbonade 1,98
Per kilo 3,50

Voor haché en goulash
lamsstukjes 1,28

500 gr.

HebjeookMulo(MAVO)?
Dan kun je met afwisselend

administratief werk een snel groeiend
salaris verdienen bij de ABN. i

Je krijgt bij de ABN bijvoorbeeld
, tot je 21ste jaar elk halfjaar opslag!

Je krijgt ook 6% vakantietoeslag,

tantième, een huwelijksspaartoelage
en een tegemoetkoming in studiekosten.

En . . . het is erg leuk werken bij de ABN.
Als je tussen de 16 en 20 jaar bent

moet je beslist een briefje schrijven

of even bellen naar één van onze kantoren.

Algemene Bank Nederland
Zandvoort, GroteKrocht 12, telefoon 5341.

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

* AANLEG

* OMBOUW
% ONDERHOUD

ic reparatie:

>f.
CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

>f OLJESTOOK

Vraag vrijblijvend advies.

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023-24 28 30

VOOR DIREKT GEVRAAGD:

flinke winkeljuffrouw
voor onze dames- en heren modezaak

'JACKr
ANEGANG 21 — HAARLEM

Bent U een doe het zelver ?
Koopt dan uw HOUT, BOARD of TRIPLEX bij

W. JANSEN
Kamerlingh Onnesstraat 21, t.o. de Rioolzuive-
ring. - Privé-adres: De Genestetstraat 7

Zaterdags geopend van 9-5 uur

NU

ZOMERPRIJZEN
KOLEN BESTELLEN?
TER WOLBEEK BELLEN!
BREDERODESTRAAT 14a — TEL.- 3648

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 S 4

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

Wasautomaten
HOGE inruil oude was-
machine. Betaling In over-
leg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel, 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf - Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Voor al uw SCHILDER- en

BEHANGWERK Is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.

Telefoon (023) 320536.

KEUR-VERF
Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau.

RIJSCHOOL

„TOLLENS
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort maakt be-

kend, dat ingaande maandag 18 augustus
1969 gedurende een maand ter gemeente-
sekretarie voor een ieder ter inzage ligt

het ontwerp voor het bestemmingsplan
'Zeereep-noord 6' betreffende een perceel

waarvan de grens ongeveer wordt gevormd
door de Boulevard Barnaart, de De Ruy-
terstraat, de Burg. van Alphenstraat, de
Van Lennepweg tot aan het kruispunt met
de Vondellaan, de zuid- en zuidoostzijde

van het caravankamp 'De Zeereep' en' de
Trompstraat.

Gedurende de termijn van de ter inzage

ligging kan een ieder schriftelijk bij de ge-

meenteraad bezwaren tegen dit ontwerp
indienen.

Zandvoort, 13 augustus 1969

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

3043, 3044, 3055 Politie

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeentesekretarie

3569 Sekretariaat 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 18

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service

en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant 'Sonnehoeck',
Dr. Smitstraat 5

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem ,

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-

burghstraat 5, Haarlem

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,

Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN?
TER WOLBEEK BELLEN!

(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en
Boodschappendienst, dag en nacht

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac.v. Heemskerckstraat 53

2135 Drukkerij Oudt, v/h Gertenbach,
Zandvoortse Courant, Achterweg 1

.

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange

vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man

Uw vertrov.wens-m.an.

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE - MASSAGE
Alleen volgens afspraak

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort telefoon (02507) 3377

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11

Zandvoort

Tel. J5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed

en assurantiën.

Avondlyceum
Het Erasmus College

(uitgaande van de Stichting 'Het Haarlems
Avondlyceum')

Laatste gelegenheid
voor het aanmelden van leerlingen voor het stu-

diejaar 1969-1970

voor

GYMNASIUM - ATHENEUM - HAVO en MAVO
in de week van 18-22 augustus van 19-21 uur.

Lorentzlyceum, Santpoorterplein 28, Haarlem.

Met een keuzepakket van ZES verschillende vak-

ken kan men na drie jaar een HAVO-diploma en

na vier jaar GYMNASIUM of ATHENEUM-diplo-
ma behalen. (Drie lesavonden per week).

TOELATINGSVOORWAARDEN:
1e jaars: niet jonger dan 17 jaar, vooropleiding:

MULO-A (met wiskunde) of een daarmee te ver-

gelijken opleiding.

' Hogere studiejaren: plaatsing' na overleg met de
rector.

'Schoolgelden:

Volgens Rijksregeling (max. f 100,- per jaar).

Het aanvragen van een Rijksstudietoelage is mo-
gelijk.

Dr. G. VAN ZOEST, rector

Speciale aanbiedingen
ZAALBERGf.'f^iAID, 100% wol * 44,80

DRALON SPREI, 1 persoons 49,50

SLAAPZAK, Acryl vulling 29,80

BLOK DEKEN, 150x220 >. 17,90

POLYETHER MATRAS, 80x190 29,75

DIVANBED, 80x190 34,50

Beddenspeciaalzaak

KEItflPER
HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

Autoverhuur en Quick service Zandvoort

SHELL-STATION

• De NIEUWSTE auto's met ALL RISKS
verzekering

• Snelle reparatie aan uw wagen

• Uw verzekeringen verzorgen wij

GARAGE:
Dr. Schaepmanstraat 1, hk.
straat - Telefoon 02507-4580.

Brederode-

:

&<?fóettérh

aïöcn •tydince.].

':':: V daar.;sl.aagt ;Ur ',;'••

Kbstvérloreni'tViat 49;
• ZandVoort' {; TeT, "449 2'

Wij vragen voor ons filiaal Zandvoort aktieve

DAMES voor

Am leerling ofaank*
verkoopster
B. verkoopster
C liefst met enige ervaring)

Wij bieden U:
verkorte werkweek
zomer- en wintervakantie

personeelskorting

prettige werksfeer

Uw sollicitaties gaarne:

GROTE KROCHT 30-32 — TELEFOON 2666

ÜWÜ
UW SPECIAALZAAK
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tV



Van Kessel

voor pianostemmen
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord, nu
met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Bel 5697
voor al uw reparaties!

E. v.d. BERG
Aannemersbedrijf

Burg. Beeckmanstraat 38

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121
TELEFOON 3490.

Schilders-

bedrijf

H.C. v. tycfy
Telefoon 2638

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens

alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadatt - Volkswagens
Opeis Kapitan - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's
Haarl.str. 2. tel. 4200 en 3652

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)

316092 - Haarlem

12ii,jaaiïüa;!Eii!iBtiSi!ï::!i!!iiiiö[::ï!ï:iii;:!i:!;iiH!iiija!!;i:|;

(
fin een handomdraai

legt u zelf zo'n prachtig,
warmkleurig tapijt

met Dessoforto tapijttegefs
Het is zo makkelijk. Het wordt zo mooi. De tegels zijn

zelfklevend, zelfs op beton, makkelijk schoon te ma-j
ken en slijtvast.

U kiest uit liefst 10 kleuren waarmee u prachtig kunt
combineren en variëren. De prijs? Slechts f 5.30 per
tegel van 50x50 cm lf21.20perm*).ClGSSO
verkrijgbaar £>/ƒ: ^**>s>*

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15—Telefoon 3346

Sportschool WIM BUCHEL
A. J. v.d. Moolenstraat 47 - Tel. 5829 en 3965

De meest moderne sportschool in Nederland ver-

zorgt uw i'ndoor-winterprogramma per 1 SEP-
TEMBER a.s. met o.a.:

Keep fit clubs
Badminton
Volleybal
Ritmische gymnastiek
Massage

Clubs voor dames en heren, jeugd, privé.

Mogelijkheden voor zaalhuur. „

^ITlode du t^aóóacje 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

Direkte levering mogelijk van:

transportabele
AIR-
CONDITIONERS
voor

luchtkoeling
en ontvochting

voor ruimten van 60—250 m3, eventueel op verplaatsbaar onder-

stel, prijzen: ƒ 775,— tot ƒ 1.570,— , voor winkels, restaurants,

kantoor- en woonruimten, praktijklokalen, etc.

Voor informatie:

„TECHNISCH WERK"
Thorbeckestraat 19 - Telefoon 3270 - Zandvoort

BRUSH TJP

YOUR ENGLISH
Conversatie, examênopl.
door lerares M.O. Mej. J.

W. van* Overklift, Zand-
voortselaan 293, Bentveld.
Telefoon (023) 41015.

Te koop: 1600 nieuwe

Trottoirtegels
TOM LOOS, Van Lennep-
weg 38/3, tel. 4996.

BROMFIETS te koop ƒ35,.
Frans Zwaanstraat 20, te-

lefoon 3804.

Nette HUISHOUDSTER m.
gd. ref. b.z.a. bij oudere
dame of heer all., intern.
Br. ond. nr. 6405 bureau
Zandv. Courant.

Te koop: mooie antieke
OLIELAMP ƒ55,- na 6 u.,

tel. 4572.

Aangeboden: GRASMAAI-
MACHINE, t.e.a.b., na 18
uur tel. 4106.

Amazone PAPAGAAI met
kooi te koop. Haltestr. 39,
telefoon 2810.

GARAGE te huur< gevr. om-
gev. De Ruyterstr. Zandv.
Fel. 023-311495.

Te koop: verplaatsbare los-

se DOUCHECEL, zacht
groen, geh. kompl. Te bevr.
Haltestraat 32a.

HUISHOUDSTER b.z.a. Br.
ond. nr. 6401 bur. Zandv.
Courant.

Te koop: V.W. 1200, bouw-
jaar '62-'63. Te bevr. Cei-
siusstraat 18.

T.V. Philips, 43 cm beeld,
speelt goed, ƒ 45,-. Zee-
straat 37, tel. 4590.

Te koop: PROJEKTOR,
Eumig, dubbel 8 m. koffer,

f 198,-. Zandv.laan 60.
(na 20 uur).

Jongeman zoekt KAMER
m. volt. pension per eind
sept. Telefoon 4163.

Gevr.: THUISWERK v. dir.

Br. ond. nr. 6402 bureau
Zandv. Courant.

ZIT-SLP.KAMER te huur m.
vrije keuk. en toilet voor
perm. Br. ond. nr. 6403
bureau Zandv. Courant.

Te huur: GARAGE; 2 pers.
TREKCARAVAN, eind sept.
v. ca. 6 weken. Tel. 5533.

W E B E R'S
SCHOONMAAKBEDRIJF
vraagt mnl. of vrl. HULP
voor avonduren. Boerlage-
straat 2, telefoon 4090.

BOVENHUIS te koop, 3
kamers, keuk., balkon,
vrije opg., in 't dorp, mooi
gelegen, f 30.000,-. Br. nr.

6404 bur. Zandv. Courant.

Dame, middelb. leeft., met
veel vrijetijd, zoekt BIJ-
VERDIENSTE, liefst bij

oudere mensen, alleen
's ochtends (niet zat. en
Jond.). Inl. tel. 023-255658
Cna 6 uur).

Prima VAKANTIE-PEN-
SION, Geuldal bij Valken-
burg, ƒ 14,- p.d. per pers..
alles inbegr. Fam. Beusen,
Pr. W. Alexanderlaan 35,
Valkenburg, Brooekhem,
tel. 04406-3467.

WERKSTER gevr. voor 2
midd., of 2 ocht. of gehele
dag. Aanm. Radio Peeters,
Passage 11.

Bé Boter-hovende Haan
gedipt, pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

^bPï*t°r

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming*

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

VAMOR-RIJSCHOOL

P. C. Laarman - Frans van Sprang
Nic. v.d. Laanstr. 5rd., Haarlem, tel. 023-326278

Met ingang van 14 AUGUSTUS iedere donder-
dagavond theorie in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht -41, aanvang 20 uur. „

Ook 'toegankelijk voor niet-leerlingen.

Wij lessen met NSU - Opel/Kadett - Opel/Re-
kprud - Vrachtwagen - Scooter.

MONTEUR
AAN HUIS!

T.V. RADIO - WASAUTOMATEN, enz.

Vrijblijvend prijsopgaaf

TELEFOON 02507 3267

AVONDMAVO
Uitgaande . van de Kennemer Avondscholenge-

meenschap voor gymnasium, atheneum, havo en

mavo, Het. Erasmus 'College.

gelegenheid voor het aanmelden van

leerlingen v.h. studiejaar 1969-1970

voor Ie klas MAVO
2e klas MAVO
3e klas MULO en

Aanvullend MULO-B

in de week van 11-15 augustus 's avonds van

19-21 'uur aan het adres: Rijksstraatweg 149 te

Haarlem-Noord, telefoon 23-25 3062 en -aan

de school, Santpoorterplein 28, Haarlem in de

week van 18-22 augustus,- 's avonds tussen 19-21

uur.

Voorlopige prospektus en inschrijfformulier, iedere

avond te verkrijgen: Rijksstraatweg 149 te Haar-

lem-Noord.

J. H. UTTIEN.

13 september:

8 dagen Zwartewoud (Dl.)
!

Bezoek aan o.m.:

Bodensee - Basel - Konstanz Mainau - Freiburg

• Freudenstadt - Waterval van Schaffhausen, enz.

Geniet een heerlijke vakantie in deze prachtige

omgeving. :

Per persoon ƒ 220,-. Geheel verzorgd.

Spoedige aanmelding gewenst.

Reisbureau Kerkman
GROTE KROCHT 18 — TELEFOON 2600

Speciale

Aanbieding
Jenever 8,75 p. Itr.

Oude jenever 8,95 p. Itr.

Vieux 8,95 p. Itr.

Citroen jenever .'. 7,95 p. Itr.

Citroen BRANDEWIJN ... 6,95
BESSENJENEVER 6,95

Sherry, ' 3 flessen 10,

—

Sandeman Sherry 5,95

Black & White whisky 15,45
Haig whisky 14,95
White Label whisky 14,95

Remy Martin 19,50

Dirambuie 16,85

D.O.M. Benedictine 16,75

WIJNHANDEL

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Gratis bezorgen!

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 • GlasverzeUeringen

KORTING
OP ALLE

STOOM-GOEDEREN
Cmlta gobrnchc »n gahnoldï

KERK6TRAAT-ZANOVOORT

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

NOTTEN
HALTESTRAAT 59

KINDERKLEDING .

WINTERJACKS
LAK*JASSEN

ZOMERTRUITJES

verlaagd in prijs!
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte

abonnementsprijs f 10,- per jaar*

per post f 11,-; buitenland /13,-

losse exemplaren 20 cent

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 21 35 ,

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

glansrijke uitvoering

van

haarlems jeugd orkest

De werkgroep van de vereniging 'Muziek-
kring Zandvoort i.o.' bood Zandvoort don-
derdagavond jl. een eerste uitvoering aan
en had daarvoor het Haarlems Jeugd Or-

kest o.l.v. André Kaart uitgenodigd.
De uitvoering, die plaatsvond in de Aga-
thakerk, kan ' worden gezien als een voor-

proef van het seizoen 1970 en wij menen
dat deze eerste manifestatie van de 'Mu-
ziekkring Zandvoort' alleszins geslaagd is.

Het spelen in de Agathakerk was voor het

orkest geen sinekure. Ondanks het feit, dat

het priesterkoor zeer ruim is, moesten di-

verse orkestleden gedurende de uitvoering

staan, zaten anderen op de preekstoel en
konden sommigen wegens gebrek aan
ruimte helemaal niet meespelen en dan te

bedenken dat het orkest' nog niet eens vol-

tallig was!
Het optreden werd geopend met het

Concert voor orgel en orkest in d. kl. t.

opus 7 no. 4 van G. F. Handel, waarbij de
Haarlemse organist Marco bij de Vaate
als solist optrad. Het is ons bekend hoe
moeilijk het is tot perfekt samenspel te

komen wanneer tussen soloinstrumenten
en begeleidingsapparaat zo'n grote afstand
ligt als in de Agathakerk. Dat er hier en
daar ongelijkheden waren kunnen wij Mar-
co bij de Vaate, die tijdens het spelen de
dirigent zelfs niet kan zien, dan ook niet

aanrekenen. Hij betoonde zich een begaafd
organist, wist de mogelijkheden van het
orgel goed te benutten en kwam tot een
mooie vertolking van Handels concert.

Willem Pijper was lid van de vrijmetse-

laarsloge. Het religieuze genootschap gaf
hem de opdracht tot het komponeren van
de Zes* Adagio's voor orkest, die bestemd
waren als tempelmuziek voor de leerlings-

inwijding van de loge. Het felle en verbe-
tene van Pijpers" vroegere werk'en-nrraakt
nu plaats voor eenvoud in struktuur, melo-
die en harmonie. Het Haarlems Jeugd Or-
kest gaf een prachtige uitvoering van dit

meesterwerk en wist het zeer talrijke pu ;

bliek van de eerste. tot de laatste noot te

boeien., De orkestleden blijken ook so-

listisch goed voor de dag te komen. Met
name denken we hierbij aan de cello-solo

van Dieuwke Schreuder in het tweede Ada-
gio: haar toon was gaaf en bezat veel

kleur en warmte.
Pijpers celloconcert vond een waardig

vertolker in de cellist Maarten Kloos. Het
lang niet eenvoudige stuk was een kolfje

naar zijn hand. Behalve over een formida-
bele techniek beschikt de solist over een

grote dosis muzikale overtuigingskracht.
Vooral in het Scherzo I en in de Epiloog
liet hij zijn instrument prachtig zingen.
Helaas overheerste het orkest nogal, wat
o.a. een gevolg was van de opstelling.

Na een korte pauze volgden werken van
Rossini en Beethoven. De ouverture Semi-
ramis van Giacomo Rossini werd met het
grootste gemak gespeeld, ai liet de zui-

verheid soms te wensen over. Opnieuw
deden de orkestleden in solospel niet voor
elkaar onder.
Het laatste werk op het prpgramma was
de Jenaër Symfonie in C. gr. i, die wordt
toegeschreven aan Ludwig van Beethoven.
Het werk werd vijftig jaar geleden te Jena
in een oud archief gevonden. In een spran-
kelende uitvoering wist André Kaart zijn

orkest tot ongekende hoogte te brengen.
De finale vormde een grootse afsluiting

van dit schitterende concert.

Wij hebben alle bewondering voor het
Haarlems Jeugd Orkest, dat toch hoofd-
zakelijk uit amateurs bestaat. Opvallend
was de discipline, de koncentratie en bo-
venal het enthousiasme, dat tijdens het
spelen tot uiting kwam. Dat André Kaart
in de weinige jaren, dat het orkest be-

staat, tot dergelijke prestaties kan komen
dwingt ons respekt af. Jammer, dat som-
mige orkestleden meenden in relax-kleding

te kunnen verschijnen — een stemmig
kostuum zou in deze omgeving beter op
z'n plaats zijn geweest.

Wij wensen het Haarlems Jeugd Orkest,
dat deze week naar Zwitserland is vertrok-

ken, veel sukses. L.St.

Foto:

Rob

Langereis

Sinds afgelopen vrijdag is Zandvoort twee
in het sousterrain van 't Bouwes-kompleks
ondergebrachte attrakties — Zandvoort
pleegt zijn vertier onder de grond te stop-

pen — rijker: een mobilarium en een bow-
ling anneks kegelzaal.

In het mobilarium wordt de ontwikke-

ling van het weg-, lucht- en interplanetair

verkeer doormiddel van een aantal histori-

sche automobielen, een op schaal uitge-

voerd spoorwegnet met elektrische treinen

en vliegtuig- en raketmodellé'n op aan-
schouwelijke wijze weergegeven. Er is een
hoek gewijd aan de jongste suksessen van
de ruimtevaart en in een intiem filmzaaltje

worden films over ruimtereizen gedraaid.
Het bowlingcentrum telt drie bowling- en
twee kegelbanen.

Burgemeester A. Nawijn, die de opening
van mobilarium en bowling verrichtte, leg-

de in een korte toespraak de nadruk op
de rekreatieve waarde van beide attrak-

ties. Zandvoort heeft er twee ontspan-
ningsmogelijkheden bijgekregen, waarin de
vakantiegangers zich vooral bij slecht weer
goed kunnen vermaken, zei hij.

De direktie van Bouwes-eksploitatiemij.
bracht dank aan allen die aan de bouw en
inrichting van mobilarium en bowling had-
den meegewerkt en deelde mee dat de at-

trakties het voorlopig sluitstuk vormen van
de toeristische aktiviteiten van de onder-
neming rond en onder 't Van Fenemaplein.

knmv hield

internationale

6-uren race

ANWB GAAT DOOR
MET
KASTELENVLUCHTEN
De ANWB gaat wederom in samenwerking
met de Nederlandse Kastelenstichting dit

najaar kastelenvluchten organiseren.
De eerste vlucht wordt gehouden op 13

september a.s. vanaf camping 'De Krake-
ling' in Zeist (U.).
De volgende vluchten "vinden plaats op

zondag 14 september, zaterdag 27 sep-

tember en zondag 28 september ieder half

uur van 10.30 uur tot 16.00 uur.

De ANWB en de Nederlandse Kastelen-
stichting prolongeren deze» vluchten tegen
de achtergrond van de grote belangstel-

ling, die deze in het voorjaar ondervon-
den.

Meer dan vijfhonderd mensen hebben
n.l. al aan deze vluchten deelgenomen. De
vluchten zullen dit najaar worden uitge-

voerd in een helikopter.

Dit in tegenstelling tot de vorige keren
toen gebruik gemaakt werd van een Fok-
ker Friendship.
De ANWB besloot daartoe omdat een heli-

kopter langzamer .vliegt en omdat deze
voorzien is van grote ramen.

Hierdoor is er ook voor degenen, die

niet aan het raam zitten meer gelegenheid
om kastelen en landschap rustig te bekij-

ken. De vlucht gaat van Zeist via Doorn
(kastelen Sandenburg en Walenburg),
Wijk bij Duurstede (kastelen Weerden-
steyn, IJsselstein en Oudegein), Jutphaas
(kasteel Heemstede) en Utrecht terug
naar Zeist.

De vluchten duren 20 minuten. De prijs

van de vlucht bedraagt ƒ 59,- per persoon.

'Luchtkastelen'

Tijdens de jl. zaterdag onder auspiciën
van de KNMV gehouden internationale 6-

urenrace voor standaard- en sportmotoren
op het circuit van de badplaats hebben
zich drie ongevallen voorgedaan.

i
Bij de training die aan de race vooraf

ging, raakte de motorrenner G. van Dam
uit Èrmelo op het door de hevige regen-
val spiegelglad geworden wegdek in een
slip en kwam .ten val. Na een medische be-

handeling- in een Haarlems ziekenhuis —
Van Dam liep bij de valpartij een been-
wond op — kon hij huiswaarts keren. In

het Scheivlak sloeg de renner O. Dubbe-
laar uit Umuiden met zijn machine over de
kop en werd met een hoofdverwonding in

een Haarlems ziekenhuis opgenomen. Het
derde slachtoffer was J. Kessen uit Wou-
brugge. Bij de ingang van het voormalige
bos kwam hij met zijn motor ten val en
moest met een dubbele armbreuk naar een
ziekenhuis worden vervoerd. Het mag een
wonder worden genoemd dat op de natge-

regende baan niet meer ongelukken zijn

gebeurd.
Voor de 6-urenrace bestond een mini-

mum aan publieke belangstelling.

De uitslagen luiden als volgt:

Standaardmotoren 125 t.m. 250 cc:

1. J. Heylaarts, Naaldwijk met W. Stolk,

Naaldwijk op een Suzuki 250, 138 ronden;

2. J. Schurgers, Haarlem met J. Bastiaan,
Haarlem, op een Yamaha' 248, 138 ron-

den; 3. W. Jesse, Heemstede en P. Maas-
mann, Haarlem op een Kawasaki 250, 136
ronden.

Standaardmotoren 251 t.m. 500 cc:

1. Herbert Spahn, Amstelveen en R. Noor-
lander, Gouda op een Kawasaki 350, 159
ronden (666.687 km); 2. J. Bestebreurtje,

Barendrecht en A. Mol, Rotterdam, op een
Honda 450, 153 ronden; 3. E. Goegebeur,
België en G. Widonis, België, op een Ka-
wasaki 350, 149 ronden.

Standaardmotoren boven 500 cc:

1, R. Wittich, Engeland en A; Melody,
Engeland, op een Norton 750, 157 ronden;

2. J. Kampen, Ulrum en B. Oosterhuis,

Groningen, op een Moto Guzzi 794, 151

ronden; 3. G. v.d. Sluijs, Capelle en C. v.

d. Sluijs, Capelle, op een BSA 650, 147
ronden.

Sportmachines 125 t.m. 250 cc:

1,'Jan Strijbis, St. Pancras en Jack Strij-

bis, Amsterdam op een Ducati 250, 150
Tonden; 2. J. Dekker, Castricum en K.

Schermer, Castricum, pp een Puch 248,
141 ronden; 3. J. de Jonge, Kwadendam-
me en J. Krijger, Biggekerke, op een Su-

zuki 247, 140 ronden.

Sportmachines van 251 t.m. 500 cc:

1. W. Voorzaat, Rotterdam en D. Klerk,

Rotterdam op een Honda 450, 154 ron-

den; 2. C. de Groot, Sliedrecht en B. Ver-

veer, Ridderkerk, op een Triumph 500, 133
ronden.

Sportmachines boven de 500 cc:

1. G. van Beek, Aalsmeer en C. Bouw-
meester, Abbenes, op een Laverda 750,
157 ronden; 2. R. Smeets, Geleen en-C.
v.d. Dries, Ovezande, op een BSA 650,
132 ronden; 3. E. Lambregtse, Eindhoven
en A. Slabbekoorn, Eindhoven, op een Nor-

ton 745,116 ronden.

REGIO
POLITIE SURVEILLANCE
IN ZUID-KENNEMERLAND
In het kader van- de intergemeentelijke sa
menwerking tussen de politiekorpsen van
Zuid-Kennemerland zal er binnenkort een
regio-surveillance komen voor het gebied,

dat zich uitstrekt van Zandvoort tot Bever-

wijk en Amstelveen. Deze mededeling is

afkomstig van de hoofdkommissaris van
de Haarlemse politie tijdens een vorige

week donderdag in de spaarnestad gehou-
den bijeenkomst. Zoals bekend bestaat er

tussen de politiekorpsen in Zuid-Kennemer-
land al een nauwe samenwerking, waarbij

o.m. gebruik wordt gemaakt van een inter-

gemeentelijk mobilofoonnet.

GESLAAGDEN
MAVO SCHOOL
WIM GERTENBACH
Aan het eind van het kursusjaar 1968-'69

zijn de navolgende leerlingen van de eksa-

menklas van de Wim Gertenbachschool
voor MAVO, geslaagd voor" het diploma.

Geen enkele kandidaat werd afgewezen.
Theo Wassmer, Rudie Zaremba, Ria van
Houten, Han Lammertsma, Marjolein Leen,

Yvonne v.d. Mespel, Rob Molenaar, Yolan-

da Oskamp, Ineke Paap, André Veenhuij-

zen, Fred Visser, Jaap Andriesse, Coen van
Arum, Barbara Dekker, Karin Engels, Cis-

ka Determann, Juste Dusseau, Nannie
Hofstra, Jan Engels, Ingrid Auberlen, Vera
Arnoldt, Bert van Bakel, Hanneke van den
Bos, Joke de la Court, Ingrid Hoogen-
doorn, Marina Jansen, Anja Koelemij, Anne
Marijke Koning, Anneke van Koningsbrug-

gen, Dick van Leeuwen, Carla Terol, Mar-

ja Tinga, Jim Verhulst, Willy van der Werff,

Rob Mol, Hans Vlaanderen, Marieke Wijn-

beek en Bob Zwemmer.

EKSKURSIE

NAAR BEJAARDENTEHUIS
VOORGESTELD
In verband met de voorgenomen bouw van
een bejaardentehuis ten oosten van de
Kostvrlorenstraat — het voormalige Kost-
verlorenpark — heeft het vvd-raadslid, de
heer J. Attema, het kollege van b. en w.
verzocht tesamen met de raad een bezoek
te brengen aan het begin dit jaar in ge-

bruik genomen bejaardentehuis in de ge-

meente Schoonhoven. Dit tehuis zou ook
model staan voor het te stichten bejaar-

denoord in de badplaats. Het lijkt de heer
Attema nuttig dat het kollege en de raad
zich op de bouw en inrichting van het te-

huis in Schoonhoven oriënteren, alvorens
de plannen voor Zandvoort nader uit te

werken.

OPNIEUW WATEROVERLAST
IN DORPSCENTRUM
Opnieuw hebben de huizen in het laagge-

legen dorpsgedeelte ernstig te lijden gehad
van wateroverlast. Toen afgelopen zater-

dag de regen 'bij bakken uit de hemel viel',

kon de riolering het water na enige lijd

niet meer verwerken en kwamen de stra-

ten in de omgeving -van het Schoolplein
blank te staan. Met behulp van vloedplan-

ken en zakken zand probeerden de bewo-
ners van de huizen aan de Kanaalweg, Wil-

lemstraat, Schoolstraat en -plein het de
gangen en kelders binnenstromende water
te keren.

Een half uur na het einde van de stort-

bui begon het water te zakken en was het

ergste leed geleden. Het ergste, want met
het schoonmaken van kelders, gangen en
benedenvertrekken zijn de buurtbewoners
nog verscheidene uren bezig geweest.
Onder de bewoners van de huizen aan

genoemde straten heerst bijzonder grote

ontevredenheid over het uitblijven van
maatregelen na de regenval — het reini-

gen van het rioolvuil in de straten — van
de zijde van de gemeente. Men acht de
vrije zaterdag geen geldig ekskuus voor
wat men noemt grove nalatigheid van de
gemeentelijke autoriteiten.

VEEL DIEFSTALLEN

UIT GEPARKEERDE AUTO'S
Zaterdag en zondag zijn in de badplaats
een groot aantal diefstallen gepleegd. Tal-

rijk waren vooral de diefstallen van goede-
ren en gebruiksvoorwerpen uit geparkeerd
staande auto's. De dieven hadden " het

vooral voorzien op transistorradio's, foto-

toestellen, filmkamera's, kleding en geld.

Om in de wagens te komen werden deu-

ren geforceerd en in een geval de linnen

kap van een auto opengesneden.
Uit enkele hotelkamers werd een totaal-

bedrag van 1630 mark gestolen. Uit een
tent op de camping Sandevoerde verdween
een portefeuille met ƒ 110,- en een rijbe-

wijs.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

Uitslagen zondag 17 augustus:
Zandv.m. 1—KBV 1 2—3
Zandv.m. 2—KBV 2 6—4

Programma dinsdag 19 augustus:
Selektiewedstrijd 16-17-jarigen

KNVB. afd. Haarlem 19.15 u.

Programma woensdag 20 augustus:
Zandv.m. 1—AFC 1 20 u.

(Lichtwedstrijd).

nieuwe

presentatie

zandvoortse courant

Sinds dinsdag 12 augustus jl. wordt de
Zandvoortse Courant uit een nieuwe letter

gezet. Tegelijkertijd is de naam van de

krant in een nieuw typografisch jasje ge-

stoken. Doel van de verandering Is het be-

vorderen van de leesbaarheid en de over-

zichtelijkheid. De nieuwe letter in de re-

daktionele- en advertentie kolommen Is in

de grafische wereld bekend onder de haam
'Mercator'. Hei is een schreefloze letter —
d.w.z. een letter waaraan de schreefjes

aan poten en stokken ontbreken. De reeds

enige tijd boven de artikelen geplaatste

koppen, gezet uit een vrij zware letter,

sluiten goed aan bij de Mercator.

Verder zijn wij er toe overgegaan de
publikaties van artikelen, berichten en ver-

slagen zoveel mogelijk aan te passen aan

de nieuwe spelling van o.a. de bastaard-

woorden.

Uitgever en redaktie van de Zandvoortse

Courant hopen dat het nieuwe uiterlijk van

de krant de lezers zal bevallen. De eerste

reakties van de zijde van de abonné's wa-

ren positief en geven een ekstra stimulans

op de nieuw ingeslagen weg voort te gaan.

HET GAAT GOED
MET
DE VAKANT1ESPREIDING
De Stichting Recreatie, meent, dat de va-

kantiespreiding dit jaar duidelijk merkbaar
is. De stichting maakt dit op uit recente
informaties van een aantal toeristische in-

stellingen en bedrijven. Hierbij kwam vast
te staan dat in ons land zowel in de eerste

weken van juli (de ,,metaal"-vakantie) als

in de laatste twee weken (de duitse va-

kantie-invasie uit Rijnland-Westfalen) de
vakantiecentra goed bezet waren.

Van een opeenhoping van de vakantie-

drukte uitsluitend in de periode van de
bouwvakvakantie (de eerste twee weken
van augustus) is geen sprake, ook al is

deze periode hier en daar ekstra druk.

Evenmin leverde de vakantiedrukte op de
reisdagen gedurende de weekeinden noe-

menswaardige moeilijkheden op. Men heeft

een duidelijke spreiding van het verkeer
over de weekeinden 28-29 juni, 12-13 juli

en 26-27 juli kunnen konstateren. Zelfs

was er geen sprake van ernstige piekuren

op deze reisdagen. De kamperende vakan-
tiegangers zijn onder invloed van het uit-

zonderlijk mooie weer langer gebleven,

waardoor tijdens het weekeind dat de
bouwvakvakanties begonnen een aantal

kampeerterreinen overvol raakte.

De vraag naar pensionakkommodatie is dit

jaar beduidend minder dan andere jaren,

terwijl de vraag naar bungalows, apparte-

menten en vakantiehuisjes is toegenomen

en ook het aantal kampeerders groter is

geworden.
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In 't Lettische schaaktijdschrift SCHACH-
MATY heeft grootmeester Bronstein on-
langs geopenbaard, welke analyse-fouten
in zijn partij tegen Tcherepkov in het Rus-
sische kampioenschap, Moskou 1961, be-
gaan werden.

Na de zetten 1. e4, e5, 2. Pf3, Pc6, 3.

Lb5, a6, 4. La4, Pf6, 5. 0-0, Pe4:, 6. d4,
b5. 7. Lb3, d5, 8. Pe5:, Pe5:, 9. de5:,

Lb7, 10. c3, Lc5, 11. Dg4, De7. 12. Pbd2,
De5:, 13. Pe4:, de4:, 14. Lf4, Df6, 15.

Tad1, 0-0, 16. Lc7:, Tae8, 17. Lf4, Le7,
18. Le3, Ted8, 19. Td4, Td4:, 20. Ld4:,
Dg5, 21. Dd7, La8, 22. Le3, Df6, 23. Td 1

,

h5, 24. Dc7, Te8, 25. Td7, Lc6, 26. Ld4,
Dh6, 27. Le3, Df6, 28. Lg5, Dg5:, 29.
Dc6:, e3, 30. Td5, e2, 31. De8:+, Kh7, 32.
Lc2+, g6, 33. Df7:+, g6, 33. Df7:+, Kh6,
34. g3 ontstond de kritieke, in het dia-

gram afgebeelde stelling:

Middenstands-
examen 1970
Donderdag 4 september a.s, begint om 19.30 uur
de nieuwe kursus, opleiding in 10 maanden 6 les-

avonden per maand, lesgeld / 23,-.

Inlichtingen en inschrijving op 21 en 28 augustus
van 20 tot 21 uur aan de Julianaschool, Breda-
rodestraat 15, Zandvoort. ^

' N. J. Th. Schmidt, Koningin Wilhelminalaan 4,

Haarlem, telefoon 323528.
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Bronstein stond hier voor de keus om da-
me te halen óf pion e2 met schaak tot

paard te laten promoveren. Hij verwierp
34. ...e2-e1D+, 35. Kg1-g2 op de volgende
gronden. Hij had gezien, dat op 35. ...

Dg5-f6 Wit deze fraaie mogelijkheid had:
36. Td5xh5+, g6xh5, 37. Df7-h7+, Kh6-
g5, 38. h2-h4+, Kg5-g4, 39. Dh7-g8+ en
mat. Op 35. ...Dg5-g4 vreesde hij aan-
vankelijk 36. h2-h3 tot hij ontdekte, dat
dit met 36. ...Dh3:+I, 37. Kh3:, Dh1 mat
beantwoord kan worden. Waarom speelde
Bronstein 34. ...e1D+, 35. Kg2, Dg4 dan
niet?

Welnu, plotseling 'zag' hij, dat Wit 36.
Td5-d8, Le7xd8, 37. Df7-f8+, Kh6-h7, 38.
Df8-f7+ met eeuwig schaak bij de hand
had, daarbij volkomen over het hoofd
ziend, dat op '36. Td8 de wending Dg4-
h3+H wint, thans na Kh3: met mat op fl!

in ieder geval vond Bronstein reden om
in het diagram voort te zetten met 34. ...

Dg5-c1+, 35. Kg1-g2, Dc1-f1+. 36. Kg2-f3,
e2-e1P+, 37. Kf3-e3, Pe1xc2+, 38. Ke3-
e2, Pc2-b4, waarna Tcherepkov zich re-

vancheerde door 39. Td5 x h5+?? te spe-
len. Bronstein nam de toren: 39. ...Kh6x
h5 en Tcherepkov gaf na 40. Df7-h7+, Kh5-
g4, 41. c3 x b4, Le7xb4+ op. Tcherepkov
meende op het moment, dat hij het toren-

offer 39. Th5:+?? bracht, dat dit winnend
was en wel op grond van de volgende va-

riant: 39. ...Kh5:, 40. Dh7+, Kg4, 41.
Dg6:+, Kf3, 42. Df5 mat. Hij ontdekte te

laat, dat het helemaal geen mat was (de
koning heeft veld g2 nog) en dat Zwart
bovendien nog op de 41e zet Lg5+ bij de
hand heeft!

Treffend is de eerlijkheid, waarbij Bron-
stein zijn onjuiste gedachtengang aan de
schaakwereld openbaart. Wel een grote

tegenstelling vormde destijds Aljechin, die

het in zijn analyses bij zijn partijen altijd

deed voorkomen, dat hij alles tot in fines-

ses had doorgerekend. Zo heeft de Engel-
se meester Golombek eens onthuld, dat
hij na urenlang analyseren van een partij

van Aljechin de weerlegging van een aan-
vankelijk door Aljechin als kansrijk aange-
geven voortzetting vond; in zijn analyses
stelt Aljechin het voor, dat hij de betref-

fende weerlegging achter het bord had
doorgerekend! Overjgens doet dit laatste

nauwelijks af aan Aljechin's grootheid.
Tot op de huidige dag zijn Aljechin's aan-
tekeningen onovertroffen.

Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Leesbibliotheek
Romans:
Huxley - Na vele zomers. 1968
Irish -. De dood wacht tot morgen. (Det.)

1969
Kipling - Door wolven opgevoed. 1965
Konsalik - Liefdesnachten in de Taïga. '66

Kool - Vincent van Gogh. 1958
Kossmann - De misdaad. 1962
Kray-Sijtsma - Dat lukt je zélf niet. 1968
Lampo • De goden moeten hun getal heb-

ben. 1969
Seghers - Das siebte Kreuz. 1953
Patton - Good morning, Miss Dove. 1954
Priestley - The other place. 1953
About - Les mariages de Paris.

Aubry - Le roi de Rome. 1932

Ontwikkelingslektuur: '<•

Een brug tussen validen en invaliden. 1957

Gymnastiekvereniging O.S.S.

De voor jl. zaterdag op Duintjesveld vast-
gestelde athletiek-vaardigheidsproeven van
het KNGV voor deelnemers(sters) aan de
zomerkursus moest tengevolge van de he-

vige regenval worden afgelast. De vaardig-
heidsproeven zullen nu op zaterdag 23
augustus a.s. worden afgenomen. Voor de
onlangs in de Wilhelminaschool gestarte
gymnastiekkursus 1969-70 blijkt, vooral
van de zijde van de jeugd, een grote be-

langstelling te bestaan. Er werden ver-

scheidene nieuwe leden ingeschreven. •

Voor deelname aan de volleybalkompeti-
tie werd één dames- en één heren team
opgegeven, bestaande uit die leden die hun
registratiekaart of pasfoto hadden ingele-

verd. Het heren-team blijkt voor dit sei-

zoen zeer sterk te zijn. Zodra meerdere
kaarten zijn binnengekomen zal overwogen
worden meer teams op te geven.

ta*

Autobüsdienstonderneming
vraagt sollicitanten ter opleiding tot

buschauffeur
voor de standplaatsen Haarlem,
Leiden en Voorburg.

• Rijbewijs BE vereist

• Gratis opleiding voor rijbewijs BCDE

• Goed salaris

• Goede sociale voorzieningen

• Vrij vervoer -ook voor het gezin -
op het gehele lijnennet

• Gratis uniform

• Vijfdaagse werkweek.

Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen door
onderstaande coupon te zenden aan:

NOORD-ZUID-HOLLANDSE
VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V.

Leidsevaart 396, HAARLEM

Naam:

Adres: ...,,

Woonplaats: .,.,

'Leeftijd

ui

Te huur gevr.:
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte

abonnementsprijs f 10,- per jaar

per post r 11,-; buitenland /13,-

losse exemplaren 20 cent

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 21 35

COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

vrijwillige hulpdiensten

beleefden hausse

in afgelopen vier jaar

driekwart van de bestaande vrijwillige

hulpdiensten is opgericht in of na 1965.

Het rapport spreekt van een 'hausse'.

laatste tijd, echter zijn een aantal hulp-

diensten ertoe overgegaan om 'betaalde
vrijwilligers' aan te trekken omdat het vrij-

willigers aanbod voor huishoudelijke hulp
aan bejaarden nu reeds totaal onvol-
doende is. Enkele hulpdiensten kunnen van
vandaag op morgen vijfentwintig bejaarden'

lende hulpdiensten varieert van rriinder dan
vijfentwintig bij meer dan de helft tot meer
dan driehonderd.

Opmerkelijk was, dat de meeste ' hulp-

diensten meer vrouwelijke dan mannelijke
medewerkers bleken te hebben. Bij een-
derde bestond de hulpdienst alleen maar
uit vrouwen, meest tussen de vijfendertig

en vijftig jaar. Dergelijke hulpdiensten hou-
den zich uitsluitend bezig met huishoude-
lijk werk, aldus het rapport terwijl bij de
hulpdiensten met een meer gevarieerde sa-

menstelling de aard van de werkzaamhe-
den meestal minder beperkt is,

Bij de grote meerderheid van de hulp-

diensten werken de medewerkers niet te-

gen betaling, aldus het rapport. Meestal

Het aantal vrijwillige hulpdiensten voor go- recente hausse juist is*) is het bejaarden- is het
u
hen

,

zelfs uitdrukkelijk verboden om

y.er jaar een hoge vlucht genomen. Een zo- De problemen op
u
dat g

H
ebied zijn a , ja.

juist verschenen rapport van het Nimawo ren levensgroot, maar staan eigenlijk nog
(Nederlands Instituut voor Maatschappelijk maar betrekkelijk kort in het een-

Werk Onderzoek) laat weten, dat ruim trum van de belangstelling, aldus het rap-
port. Een tweede hypothese is, dat er een
mode op het gebied van de sociale dienst- - . - -

verlening zou kunnen bestaan. Een derde helpsters aan het werk zetten, aldus het

mogelijkheid kan volgens het rapport de rapport van het Nimawo, dat zegt niet

invoering van de algemene bijstandswet m
.
eer te

.
willen zijn dan een bijdrage in de

De georganiseerde burenhulp, die in gro- zijn geweest, die inhield dat de taak van diskussie.

tere leefgemeenschappen' de plaats heeft kerk en overheid werden omgedraaid:
ingenomen van de daar vrijwel geheel ver- moest volgens, de armenwet de overheid ipr, 7AiwnvnnRT wr»
dwenen 'noaberschap' komt, aldus 't rap- pas bijspringen waar de middelen van fa- A"u - ZiAINLIVUUKl VVJJ
port voor in alle grote en middelgrote ste- milie, kerkelijke instellingen tekort scho- r)7QTA'MPTlTT?T?T 7^^>\l
den, in sommige kleine steden en in de ten, bij de ABW is het de overheid, die in

uiou\lvk,ie.e,is.i z,u~n
meer ge-urbaniseerde forensengemeenten, eerste instantie verplicht is de noodzake-" VAN UITSPRAAK
maar niet in de plattelandsstadjes, waar- lijke ^ondersteuning te verschaffen terwijl

toe het onderzoek zich uitstrekte. De me- de kerken in incidentele gevallen daarop HR. HUGENHOLTZ
ning bestaat, aldus het rapport dat op het een aanvulling kunnen geven.
platteland geen behoefte is aan georgani- Als vierde mogelijkheid, die invloed kan Naar aanleiding van de uitspraak van de
seerde burenhulp. Er zou daar nog vol- hebben gehad op het ontstaan van de heer J. B. Th. Hugenholtz ten gunste van
doende onderlinge hulpverlening bestaan, hulpdiensten noemt het rapport het stre- de militaire diktatuur in Griekenland, heeft

Het Nimawo heeft voor haar rapport ven naar oekumene. 'De kerken willen het bestuur van de afd. Zandvoort van de
'De georganiseerde burenhulp, een verken- graag iets samen doen en gezamenlijk een Volkspartij voor Vrijheid en Democratie de
nend onderzoek naar nieuwe vormen van hulpdienst oprichten kan een eerste stap volgende verklaring uitgegeven:
vrijwillige hulpverlening', dat in opdracht zijn'. Volgens het Nimawo beweegt een ., . , . , .

.
,. _ , . -, , .

van het ministerie van kuituur, rekreatie en derde van de bij het onderzoek betrokken S
e\be.stuur

..
van

.

°e V.V.D., afd. Zandvoort-

maatschappelijk werk is samengesteld een hulpdiensten zich binen een kerkgemeen- Ben
.

tv
f ^..Y" 1

.?"r
h na intern beraad, zeer

onderzoek ingesteld in vijfentwintig Neder- schap. Enkele zijn gebaseerd op samen- nadrukkelijk idistancieren van de recente

landse gemeenten, verdeeld in zes platte- werking van verschillende kerken of van uitlatingen van de heer J. B. Th. Hugen-

landsstadjes, vijf kleine steden, vijf middel- kerken en het Humanistisch Verbond. On- ho,tz
-
zoals deze in de pers zijn vyeerge-

geveer de helft van het totaal heeft een 9eve
.

n
'

,

lnzake het z9"- kolonelsregime in

algemene of neutrale achtergrond. Griekenland.

Verdere — voorzichtige — konklusies Het
J?

et,
:
eurt

i

deze opvattingen uitermate

uit het rapport zijn: vrijwillige hulpdiensten eP..?cht t
d
?

toest
f
nd

,

in Griekenland in

komen niet alleen voor in het westen en 8tr|J dw
m.e» de me«st elementaire beginselen

het centrum van het land, maar ook in het van Vrijheid en Democratie.

BIJ DIEFSTAL

ƒ 25.000,—

BUIT GEMAAKT
Afgelopen dinsdag is voor een totaalwaar-
de van / 25.000,— gestolen uit een wo-
ning aan de Kostverlorenstraat. Ontvreemd
werden een bedrag van ƒ 3300,— ; duizend
gulden aan kleingeld, 1100 marken en drie

spaarbankboekjes met een totaalinleg van
ƒ 20.000,—.
Tevens werden een herenpolshorloge, twee
paspoorten en een trouwboekje ontvreemd.
De diefstal is gepleegd tijdens afwezigheid
van de bewoners. De politie denkt dat bij

het binnendringen van de woning een valse
sleutel werd gebruikt. Er zijn geen sporen
van braak gevonden bij deuren en ramen.

EINDPUNT PAC-TRADITIERIT

NIET MEER
IN ZANDVOORT
Eén van de aardigste jaarlijks terugkerende
evenementen gaat uit Zandvoort verdwijnen— de badplaats zal niet langer eindpunt
zijn van de traditierit van de Pionier Auto-
mobiel Club. Voortaan zullen de old-timers

in Noordwijk aan Zee finishen. De datum
waarop de tocht wordt gehouden is een
maand vervroegd en de PAC-organisato-
ren vinden het verkeer op de aanvoerwe-
gen naar Zandvoort dan te druk om een
veilige rit voor de oude automobielen en
hun ekwipage te garanderen. Een andere
wijziging is dat de tocht niet meer op zon-
dag maar op zaterdag wordt verreden. Als
datum van de PAC-traditierit is zaterdag
30 augustus a.s. vastgesteld. Eindpunt
Noordwijk. In Zandvoort kan men oude
autootjes voortaan alleen zien in het mo-
bilarium.

; WATERGETIJDEN

grote steden, vijf grote steden en vier fo

rensengemeenten.
In de onder de loep genomen gemeenten

trof men negenentwintig vrijwillige hulp-
diensten aan. De door hen bedreven ge-
organiseerde burenhulp wordt door het Ni-

mawo eksakt omschreven met: elke meer oosten en het zuiden. De leiding en orga-
of minder georganiseerde konstellatie van
vrijwilligers buiten het gangbare maat-
schappelijke werk, die zich toelegt op een-
voudige individuele hulpverlening in de
eigen omgeving zonder verdere doeleinden
dan die hulpverlening zelf.

Volgens het rapport onderscheidt de vrij-

willige hulpverlening zich van de professio-

nele omdat ze zich vooral richt op klusjes,

waarmee ook buren elkaar onderling zou-
den helpen (huishoudelijk werk, karweitjes
in huis en tuin, vervoer, etc.) Volgens het'

Nimawo, dat. zeer voorzichtig zegt te zijn

met het trekken van konklusies uit het on-
derzoek ('eenjweede onderzoek in 1971
zou pas aantonen of onze indruk van een

30 AUGUSTUS A.S.

KOLLEKTE
KON. WILHELMINA FONDS
De jaarlijkse kollekte t.b.v. de kankerbe-
strijding zal in Zandvoort en Bentveld wor-
den gehouden op zaterdag 30 augustus
a.s. De kollekte staat onder auspiciën van
de afdeling Zandvoort van de Nederlandse
vereniging tot steun aan het Koningin Wil-

heimina Fonds voor de kankerbestrijding.

De afdeling wijst er op dat het onderzoek
naar oorzaak en bestrijding van kanker
jaarlijks een bedrag vergt van 4% miljoen

gulden. Dat is veel geld, schrijft de afde-

ling, maar geld dat het mogelijk maakt hef
speurwerk naar de oorsprong en bestrij-

ding van de ziekte mogelijk te maken. De
resultaten die tot op heclen zijn bereikt —
jaarlijks worden tienduizend patiënten ge-

nezen — stemmen hoopvol.
Voor verder onderzoek, etc, is de mate-

riële steun van het publiek echter onont-

beerlijk en de afdeling doet dan ook een
dringend beroep op de ingezetenen van
Zandvoort en de buurtschap Bentveld de
kollekte tot een klinkend sukses te maken.

Er zijn nog vakante plaatsen bij de kol-

lektanten. Wie- zich beschikbaar wil stellen

kan zich opgeven bij de heer L. Sok, Kost-

verlorenstraat 57, tel. 2744.

BURGERLIJKE STAND

Het afdelingsbestuur,
nisatie bleek bij twaalf van de negenen-
twintig hulpdiensten in handen van een Tot goed begrip van de lezer: de heer Hu-
huisvrouw: twee van hen ieid«jen hun hulp- genholtz is lid van de vvd, terwijl zijn echt-

dienst in de funktie van diaken. Het. aan- genote deze partij vertegenwoordigt in de
tal vrijwillige medewerkers, van de verschil- gemeenteraad van de badplaats. -

aug.

24

25

26

27

28

29

30

HW LW
—.— 8.00

1.23 9.00

2.12 10.00

3.04 11.00

3.50 11.30

4.30 12.30

5.10 0.30

HW
12.36

13.50

14.45

LW
20.30

21.00

22.30

15.33 23.30

16.17 24.00

16.56 —.—
17.36 13.00

berijdbaar

' strand

4.00-10.30

5.00-11.30

6.00-12.30

7.00-13.30

7.30-14.00

8.30-14.30

9.00-15.30

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

15 augustus 1969 — 21 augustus 1969

Geboren: Jan Maarten, z.v. J. E. van 't

Hert en G. G. J. Krambsr Maria Agnes.
d.v. J. P. P. Kloppers en A. A. W. van
der Weiden; Arjen Vincent, z.v. G. J. M.
Paardekoper en R. F. E. Simons.

Ondertrouwd: Arnoldus Zellerhoff en El-

len Smit; Jan Willem Lakemond en Sylvia

Catharina Francisca Buis; Hans Duijff en
Marijke Jacqueline Adriana van Vessem;
Martinus Coenraad en Joyce Henna Haras;

Johannes Mattheus Petrus Karolus van
Delft en Metta Hermina van Duijn; Augus-
stinus Gerardus Franciscus Maria Raap-
horst en Anna Margaretha Sophia Over-

pelt.

Gehuwd: Matthijs Baardman en Sijtje

Bakker; Hendricus Cornelis van Gog en

Hendrika Johanne Fransen.
Dina van Vessem, oud 49 jaar, gehuwd
met H. Willemsen; Simon Sebregts, oud
57 jaar.

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

VER5TEECE
ri.1LTESTR.IB • TEL : <^99 - ZBNDVD0RT

In de brand ? Uit de brand S

A.S. ZATERDAG 23 AUGUSTUS

HEROPENING

^etfl
et

$a*

KERKSTRAAT 18

Deze spoedige heropening is mogelijk dank zij de
medewerking van vele vrienden en de volgende
bedrijven : W.B. Electronïca-Amsterdam, Muller
Stucadoorsbedrijf-Haarlem C.J. van Langh, Bar-
betimmeringen-Oosterhout (N.B.)

Zoekt U sfeer, zelfs meer ?
Bezoek dan zaterdag

de Kennemer Bar

!

STEREOMUZIEK ( AMSTEL BI/ER )

hier staat uw brief

Mijne Heren,
Graag voeg ik me bij degenen die positief

gereageerd hebben op het nieuwe uiterlijK

van de Zandvoortse Courant.
Wanneer u echter zegt, in het nummer

van vandaag, dat u de publicaties 'zoveel
mogelijk aanpast aan de nieuwe spelling',

dan moet ik bekennen dat ik niet begrijp
wat u bedoelt.

Welke nieuwe spelling? De laatste spel-

ling, die officieel is, vinden we in 'Woor-
denlijst van de Nederlandse taal' van 29
april 1952. Het bekende 'groene boekje'.

In deze woordenlijst zoek ik echter te-

vergeefs naar: sinekure - kompleks - an-
neks - konzert • konzern - konzentratie.

Misschien had ik nog meer voorbeelden
gevonden als ik nauwkeurig gezocht had.
Is dit een vondst van de redactie of be-

staat er een boekje waar al dit fraais in

staat?
Heus, u bewijst niemanc^ een dienst met

dit soort progressieve ideeën. Ik ben le-

raar Nederlands aan de Chr. MAVO en ik

verzeker u dat het al moeilijk genoeg is

om de jeugd hun taal enigszins fatsoen-
lijk te leren schrijven. Uw opvattingen wer-
ken de verwarring alleen maar in de hand.

Laten we rustig afwachten wat de laat-

ste besprekingen van de regeringscommis-
sie zullen opleveren. Daarna zullen er nog
problemen genoeg overblijven. Problemen
die niet opgelost worden wanneer iedereen
er een privé-spelling op gaat nahouden.

Zandvoort, 19 augustus 1969

Hoogachtend,
J. R. Berkenbosch.

Zijn wij wel zo progressief, door veertien
jaar na het officieel in werking treden van
de 'Woordenlijst van de Nederlandse taal',

waarbij iedere Nederlander in overheids-
dienst verplicht werd de nieuwe spelling
in ambtelijke stukken te gebruiken, deze
spelling in de krant in te voeren? Wij me-
nen van niet. Tot voor kort werden b.v. de
woorden, die sedert 1955 met een 'k' in-

plaats van een 'c' moeten worden geschre-
ven, in de krant nog in de oude spelling
gedrukt. Van vooraan lopen is dus geen
sprake, evenmin van een privé-spelling,

daarvoor ontbreekt 'ons eenvoudig de fan- v /

tasie.

Wij doen thans wat reeds jaren geleden
had moeten gebeuren: de aanpassing bij

de in '55 van kracht geworden nieuwe spel-
ling van o.a. de bastaardwoorden. Wij — »>vs

'i£5f''

en ~wij niet alleen — vonden die toen' te tLIi'ki^i^p
ingrijpend en wilden er niet aan. Een **• •

p-
*'•

greep uit de woordenlijst: parcours werd
parkoers, chronometer, kronometer, equi-
page, ekwipage, comfort, komfort, cinema,
kinema, antiquiteit, antikwiteit, manoeuvre,
maneuver, requisitor, rekwisitoor.

Sindsdien heeft de ontwikkeling zich in

versneld tempo voortgezet en wordt het
geschreven — steeds meer bij het gespro-
ken woord aangepast. De jongste voorstel-
len van de taaikommissie gaan al weer
veel verder dan de nieuwe spelling uit de
jaren '50.

Tot slot. Wanneer wij uw ongetwijfeld
goed bedoelde advies zouden opvolgen —
rustig afwachten wat de laatste besprekin-
gen van de regeringskommissie opleveren— komen wij waarschijnlijk nooit toe aan
aanpassing en verdere vernieuwing van de
taal. Wij gaan er dus mee door en nemen
daarbij liever het kleine risiko van verwar-
ring dan het grote risiko van steeds ver-

der achterop raken. Wij zijn er ons van be-
wust dat wij met 'deze sprong vooruit'

soms een flinke buil kunnen vallen. Voor
de spelling van de woorden konzert, kon-
zern en konzentratie hebben wij reeds eer-
der op ons duvel gehad. De 'z' zou een 's'

moeten zijn. Er wordt nog over gediskus-
sieerd.

Voor

RADIO en TV
naax

Radio Peeters nv

ook voor uw

grammofoonplaten
naar

Radio Peeters nv

en bovendien voor uw

huishoudelijke
apparaten
naar

Radio Peeters nv
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en natuurlijk ook voor uw

grammofoon en

bandrecorder
naar

Radio Peeters nv



todtoek

Ja, beste mensen, je kunt nog zo'n mooie
zomer hebben, eens komt de klad er in

en dan is 't in déze periode van het sei-

zoen maar afwachten of 't zich allemaal

nog gaat herstellen. Ik heb wel goede hoop
dat er niet opeens een geweldige duikeling

komt, want dan zitten we in de herfst voor

we 't weten! Van de week waren er al een
paar pessimisten, die zich geroepen voel-

den mij te komen vertellen dat het afgelo-

pen was. Nou, dat vind ik voorlopig toch

wel een beetje voorbarig. Zo min als één
zwaluw al een lente maakt, mag ons een
paar donkere dagen in deze fraaie zomer
ook niet hinderen dacht ik. Kijk, als het

nou maar voor het weekeinde goed wordt,

dan zijn we bereid de narigheid nog even-

tjes te vergeten.
Sedert vorige week zaterdag, toen het

weer van dien aard was dat de omgeving
van het gemeenschapshuis, Schoolstraat en
Kanaalweg weer eens onder water stonden,

is het enige wat ons nog enige vreugde
gaf de temperatuur. Die liep wel wat terug,

maar 't werd niet guur, zoals dikwijls het

geval is. Alleen kon je er niet zo goed
meer van op aan, je moest steeds bedacht
zijn op buien, desnoods met onweer en

hagel en dan is een verblijf aan het strand

een tikkeltje riskant!

Zondag jl. ging het weer, toen werd het

in de middag zelfs nog vrij warm. Maar
van een overmatige drukte was geen spra-

ke. Ik denk dat de meeste mensen een
beetje kopschuw van de voorgaande zater-

dag waren geworden. En daarna weet u

't zelf wel: halen en brengen! Niet al te

slecht, maar ook geen toestanden om je

bij over de kop te werken.
Toch kom je er niet onderuit, aan alles

is te merken dat de zomer 1969 op z'n

laatste benen loopt. De meeste schoolva-

kanties zijn voorbij en de badgasten van
augustus gaan zo langzamerhand hun kof-

fers pakken. Dat neemt niet weg dat we
de laatste volle week van augustus heus
nog wel zomer kunnen hebben, hoor.

Mocht dit helaas niet het geval zijn —
momenteel ziet het er niet zo fraai uit en
ik schrijf deze regels op donderdag — dan
kunnen we nog alleen maar hopen op een
mooi na-seizoen, d.w.z. op een mooie sep-

tember. Dat kan wel, maar dan is het goed

om voor alle zekerheid een regenjas of een
wollen kledingsstukje bij de hand te heb-
benl

In de nacht van woensdag op donder-
dag heeft 't nogal gespookt. Jans stuurde
me nog een keer het bed uit om het zoi-

dervenster vast te sjorren!
;

Ja, als je zo n lange hete zomer niets
aan je huishoudelijke Karweitjes hebt kun-
nen doen, loopt het wel eens uit de hand
bij zulk weer als we in die nacht hadden!

Eén voordeeltje is er. Na zo'n week is

het gevaar voor duinbranden wel wat op
de achtergrond gedrongen. Als je nagaat
dat in het weekeinde vóór die laatste grote
duinbrand in de noordelijke duinen, de
brandweer zesmaal moest uitrukken. Dat is

te veel mensen! Je moet acht blijven slaan
op alles wat je doet in de duinen bij die

enorme droogte die we gehad hebben.
Zelfs glasscherven kunnen onder 'bepaalde
omstandigheden gevaarlijk zijn, omdat ze
soms als brandglas fungeren. Nou ja, dat
is dan ook wel helemaal het einde. Wie
zou er nou glasscherven deponeren in de
duinen!?

. De binnen-rekreatie doet het in deze da-

gen weer goed! Dat noem ik zo, als de be-

langstelling voor de tent (en de koffie van
Jans} weer toeneemt. Ze komen maar,
hoor! Hoe -meer zielen hoe meer vreugd
en er is ruimte genoeg. Storm loopt het

nou ook weer niet.

En ik blijf het zeggen: Vergeet asjeblieft

de duinen niet in deze dagen. Er zijn men-
sen die helemaal gek op de duinen zijn in

de naderende herfst. En dat kan ik me wel
voorstellen. Als je nu een duinwandeling
zou maken, met dit enigszins 'ruige weer',

krijg je ontzag voor de natuur. En let u

dan eens op die "machtige wolkpartijen bo-

ven dat groen in allerlei variaties! Heus,
er is zelfs met dit schijnbaar 'slechte weer'
veel te genieten. Maar je moet 't eenvou-
dig willen zienl

Ik besluit mijn praatje van deze week
met mijn verontrusting uit te spreken over
de teruglopende schelpenstand aan onze
kust.

Naar ik vernomen heb, schijnt verleden
week een stel Limburgers zakken vol

schelpen mee naar Brunsum of Heerier-
heide te hebben genomen.
We kunnen hier wel wat missen, maar

ze moeten 't natuurlijk niet te gek maken.
Anders sturen we een ploeg Zandvoorters,
die daarginds eens een bezoek moet bren-

gen om hier de Limburgse klei te impor-
teren!

Ik- blijf nog wel even, hoor. Dus tot de vol-

gende week)

STOELEMAN

ieren kontra ieren

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

WIJKZUSTER:
Zaterdag 23 en zondag 24 augustus:

Zr. E. Reitsma, ,Van Lennepweg 42,., ,,,,

telefoon 2382. ' ;!!•.' ![,*' ||<

APOTHEEK:
23—29 augustus:

Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
telefoon 3185.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DOKTOREN:
Inlichtingen over .de zondagsdienst wpr-
den verstrekt via' het telefoonnumrrier
van de huisarts. ï'

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat' : 4,
telefoon 2058.
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
P. Flieringa, Brederodestr. 1, tel. 2181.
G. J. J: Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091.
T. van Vreeland, Koninginneweg 34, •

telefoon 5600. '

J. F. Zwerver, Julianaweg 1a, tel. 2499.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
3132 33. .

U"

De toestand in Ulster (Noord-lerland)
geeft de indruk, dat het hier louter om een

. theologische strijd gaat. Men verneemt
"'{ :.'';" voortdurend van wrijving, katholieken tegen
J'ii

-:/i
!r protestanten.

[':, s}'
: Inderdaad zijn de strijdende groepen

duidelijk kerkelijk gekleurd, maar daar
houdt het ook mee op. Er is trouwens van
christendom al bitter weinig te bespeuren
en veel meer van de aloude, wereldbekende
Ierse liefhebberij in een stevige knokpartij.

1
"&",-?«*

3&:

'%

Om een lang verhaal kort te maken: Ulster
is het enige stuk van het 'Groene Eiland',

?
;
-\dat nog tot Groot Brittannié behoort. Vroe-

ger was heel Ierland Brits. En katholiek.
De leren steunden dan ook de Engelse
(weggejaagde) koning James II en de Brit-

ten versloegen hem onder leiding van zijn

schoonzoon, de koning-stadhouder Willem
III van Oranje. Daarom noemen de prote-
stantse Ulstermannen zich nog Orangisten.
De Britten hebben eeuwen lang Ierland

met har"de hand geregeerd. Het begrip
'boycot' is daar. ontstaan. Zij hadden hun
bolwerk in Noord-lerland, waarheen ze pro-
testantse onderdanen eksporteerdenf De
Ulstermannen zijn dus meer Britten dan
leren. De daar wonende 'eigenheimers' de
leren, zijn katholiek gebleven. En ze zijn

het allemaal even fel. •
•

Toen Ierland een zelfstandige republiek
werd, bleef Ulster Brits. In Ulster hebben
de protestanten de meerderheid,- over heel
Ierland vormen ze een kleine minderheid.
Ze zijn voortdurend bang, dat Ierland

nog eens zal proberen Ulster er bij te pik-

ken. Ze hebben maatregelen genomen om
hun dominerende positie te behouden, en
die maatregelen liggen vooral in het kies-
stelsel, dat gebaseerd is op eigendom, zo?
dat tevens maatregelen zijn genomen om
de eigendommen zoveel mogelijk in prote-
stantse handen te houden.

Daarvoor zijn de katholieken in Ulster
niet alleen een minderheid, maar ook een
gemuilkorfde en grotendeels ontrechte min-
derheid geworden. Ze hebben zich daarte-
gen al vele jaren verzet, en nu is het weer
eens tot een uitbarsting gekomen.

Gematigde protestanten zagen wel in,

dat het zo niet kon duren en hebben ge-
tracht een betere situatie te scheppen. De
felle 'dominee' Paisley en zijn aanhangers
hebben daarover geweldig veel drukte ge-
maakt, de gematigde regering verdreven
en de heer Chicester-Clark op het kussen
gebracht, die inmiddels wel heeft bewezen
hoe hij de zaak 'van eieren' kan maken.
Deze regering, die het been stijf houdt in

politieke zaken, is uiterst slap in het hand-
haven van de orde.

• Dat het katholiek verzet zich vooral richt

tegen de politie is omdat die (en niet ge-
heel ten onrechte, naar het schijnt) de re-

putatie heeft altijd op de hand van de pro-

testanten te zijn.

Voeg daarbij, dat de leren notoire vech-
tersbazen zijn en zeer heetgebakerd, en
de minste provokatie is genoeg om de
vlam in de pan' te doen slaan!

De regering van de Ierse Republiek
heeft de zaak nog eens ekstra aangebla-
zen, ' zogenaamd om de katholieke broe-
ders morele steun te geven, maar het eni-

ge, dat premier Lynch bereikt heeft, is, dat
nu de protestantse Ulstermannen in hun
houding worden gesterkt. Zie je wel! zeg-

gen ze: Ierland loert op- Ulster! Wanneer
dat lukt, zijn wij in de minderheid en dan
is het met ons praktisch gedaan! Daarom:
op, protestanten, verdedigt uw (heiligste)

goederen!
- De regering Wilson, toch al tot over de
oren in de zorgen, zou graag de hele zaak
als een politiële aangelegenheid beschou-
wen, maar de houding van Ierland, 'dat al

soldaten naar de grens heeft gestuurd, i

maakt dat steeds moeilijker. i

Dat vrijwel iedereen het hoofd heeft ver-

loren bewijst wel de houding van Berna-
dette Devlin. Dit meisje, het jongste Lager-
huislid, is met veel' tam-tam binnengehaald
en zou langs parlementaire weg proberen
de misstanden te verhelpen.

Maar nauwelijks rook de schone Berna-
dette de kruitdamp of ze werd een tijger-

kat, helemaal niet diplomatiek en parle-

mentair meer, stond boven op de barrika-

den met benzinebommen en zei zoiets van
'overwinnen of. sterven', hetgeen het altijd

goed doet, maar weinig uithaalt.

In Ulster zijn sentimenten en hartstoch-

ten "de baas en daardoor is de kans op
redelijk overleg zo uiterst gering. De ka-

tholieken hebben het recht aan hun kant
(al is het de vraag of dat met vechten
moet worden verkregen) maar bij de pro-

testanten is er de gestage, en niet geheel
onrechtvaardige vrees, dat ze straks zelf

in de minderheid zullen worden gedrongen,
en dan een koekje van eigen deeg te slik-

ken krijgen.

De eigenlijke schuldigen zijn James en
Willem, die daar aan de Boyne een robber-
tje vochten en dat gevecht is nog. steeds
niet afgelopen.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK; Kerkplein'

Zondag 24 augustus:

Kerk:

9 uur: Pfarrer Kl'aus Volkers, :,-

Evangelischer Gottesdient.
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: Eerw. hr. F. H. Geursen van
Haarlem.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

Zondag 24 augustus:

10.30 uur: ds. B. K. Homan (d.g.),-
Koog aan de Zaan.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15

Zondag 24 augustus:
10 en 19 uur: ds. P. de Ruig, Haarlem.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN:
zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30u.

AUGUSTUS:
7.30", 8.30, 9.30, '11.30 en 19.30 uur.

DEUTSCHE MESSE, t/m 25 augustus:
Samstag 20.30 Uhr Sonntag 8.30 Uhr

BIJKERK NOORD, Linnaeusstraat

H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maand augustus GEEN
samenkomst! ,

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat '3

Zondag 9.30 ,'uur;j 'donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 üur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.:- gezamenlijke bijbelstudie
Zaterdag 9 uur:-dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 24 augustus:

9.45 uur, Hilv. II. Radiotoespraak dóór
de heer Casper Vogel. Onderwerp: Ge-
klets in de ruimte.

ZiS.V. 'Zandvoortmeeuwen'
* .

..

Programma zaterdag 23 augustus:

. Adspirantentoernooi om de
H. Hilderingbeker 12 u.

Wartburgia 1—ZVM zat. 1 . 14.30 u.

Zandv.m. komb.—DEC 1 18 u.

Zandv.m. 2—AFC 2 18 u.

Programma zondag 24 augustus:

Jeugdtoernooi Zandv.m.



Ja, het is zover,

de AJAX- Beloner is nu

ook in uw buurt. Zorg

dat u hem AJAX kunt

tonen als hij bij u aan-

belt, want u wordt met

stapels geld beloond

!

10-25-50 gulden of

meer dat hangt van u

af. U maakt de geld-

stapels zelf:

voor AJAX Allesreiniger en
AJAX W.C. beide groot formaat

4 stapels geld

Haaldaarom nu

AJAX in huis:

voor AJAX Allesreiniger en
AJAX W.C. waarvan één groot
en één klein formaat

3 stapels geld

voor AJAX Allesreiniger en
AJAX W.C. beide klein formaat

2 stapels geld '

voor AJAX Allesreiniger of
AJAX W.C. ongeacht het for-

maat

1 stapel geld

En bovendien voor AJAX
Schuurpoeder en/of AJAX rui-

ten een extra beloning van
ƒ 2.50 per produkt.

In ons ziekenhuis zijn nog enige plaatsen beschikbaar voor

Dames met interesse in

huishoud, werkzaamheden
Deze werkzaamheden bestaan uit het onderhoud van kamers en zalen der pa-

tiënten, terwijl ook de afdelingskeukens nog hulp kunnen gebruiken.

Het Marine Hospitaal te Overveen (nabij Haarlem) is een klein algemeen zie-

kenhuis met opname van burgerpatiênten.

U werkt per dag 8 3/4 uur, terwijl ook medewerksters voor een gedeeltelijke

dagtaak (22 uur per week) welkom zijn.

Salaris volgens Rijksregeling met onregelmatigheidstoelage en opname in het

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Premie A.O.W. voor Rijksrekening.

Voor inlichtingen en sollicitatie kunt u zich wenden tot het Hoofd van de Huis-

houdelijke Dienst, bereikbaar elke werkdag tussen 9.00 en 16.00 uur onder tel.

no. 023-31 92 30 • toestel 26.

^f(6M

^-7 STUDIO
o.l.v. Gloria & M. Tschernoff, J. L. Zielstra
Wagenweg SOS, Haarlem, tel. (023) 312181

*\^>

Ballet - Bewegingskunst

Modern ballet - American Jazz

volwassenen-, kinder- en kleuterclubs

Standaarddansen

Zuid-Amerikaanse en

modedansen

Scholieren-, volwassenen-
en echtparenclubs

BALLETLESSEN GEMEENSCHAPSHUIS ZANDVOORT
Voor kinderen en kleuters op donderdag om 4, 5 en 6 uur. Inlichtingen en aan-
melding: Gemeenschapshuis of via Balletstudio Haarlem, tel. (023) 31 21 81.

PROSPECTUS OP AANVRAAG

Hair-spray

Dauphinette

2.95 4.95 6.95
Gegarandeerde kwaliteit!

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7, tel. 2327

ZANDVOORT

Te koop: Hoenson OLIE-
HAARD met muurtank,
prijs f 75,-. Tel. 4353.

Te koop: mooie Queen An-
ne BANK m. 1 hoge fau-

teuil, als nieuw, ƒ 300,-.

Fahrenheitstr. 72, tel. 5330

Wegens vertr. aangeb.: bij-

na nieuwe mod. Koelstra

WANDELWAGEN, bl. ge-

heel uitn.b. Tel. 5233, Fah-
renhéitstraat 42.

SLAGERIJ

BURGER
HALTESTRAAT 3

Export Kwaliteit
KALFSVLEES

500 GRAM KALFSLAPPEN . . 3.98

500 GRAM KALFSROLLADE . 4.48

500 GRAM R0SBIEF 4.88

500 GRAM VARK.FRIKANDO . 4.88

500 GRAM VARK.R0LLADE . . 4.88

500 GRAM HAMLAPPEN . . . 4.48

PANKLARE
SCHNITZELS
100 gram.

0.98

500 gram

BIEFLAPPEN

4.15

500 gram

fijne RIBLAPPEN

3.98

WEEKENDREKLAME
100 gr. HAM en
100 gr. TONGEWORST

samen 1.19

DINSDAGS:

750 gr. pracht lappen, .



^ïYlode du <
%)aóóacje 9

10 TOT 50% KORTING-

voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

Direkte levering mogelijk van:

transportabele
AIR-
CONDITIONERS
voor

luchtkoeling
en ontvochting

voor ruimten van 60—250 m3, eventueel op verplaatsbaar onder-

stel, prijzen: ƒ 775,— tot ƒ 1.570,— , voor winkels, restaurants,

kantoor- en woonruimten, praktijklokalen, etc.

Voor informatie:

„TECHNISCH WERK"
Thorbeckestraat 19 - Telefoon 3270 - Zandvoort

KOLEN
NU BESTELLEN! LEVERING
NOG VOOR ZOMERPRIJS!

OLIE
HAARBRANDOLIE,

NU PER LITER 16 cent

Van der Meij en Zoon
v/h firmant Zandvoortse Brandstoffen Handel

Persoonlijke bezorging en garantie voor kwaliteit!

Zandvoortselaan 319 BENTVELD Tel. (023) 24 09 32

HOUTBLOKKEN
EIKEN EN BEUKEN
GEZELLIG VUUR!

HOUTSKOOL
VOOR AANMAAK EN

BARBEQUE

^
P ALLE

STOOM-GOEOEREN
I mlt» gabrachc er» gahaald )

KEHKSTBAAT-ZANOVOOBT

J/Hodevakschool
LOUIS DAVIDSSTRAAT 15

Aanvang lessen

maandaag 1 september
Aanmelden leerlingen vrijdags en

zaterdags tussen 7 en 8 uur.

Makelaar .a

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Adrrunrstratie van onroerend goed en

assurantiën.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit

van Bakker van der Werff
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Te huur aangeboden:

Droge bedrijfsruimte

of werkplaats (^0m2)

Te bevragen: Zuiderstraat 15.

Bij hét Marine Hospitaal te Overveen (nabij

Haarlem) kan worden geplaatst éeri"

CORVEEER
Salaris volgens Rijksregeling tot een' max. van

ƒ 684,86 bruto per maand.

Voor inlichtingen en sollicitaties kunj u zich wen-

den tot het Hoofd van de Huishoudelijke Dienst,

bereikbaar elke werkdag tussen 9.00 en 16.00

uur, onder tel. nr. 023 - 31 92 30 • toestel 26.

Nu nog zomerprïjzen!

BRANDSTOFFENHANDEL

Schuiten - Kemp en Beekhuis
TELEFOON 2584

Sportschool WIM BOCHEL
A. J. v.d, Moolenstraat 47 - Tel. 5829 en 3965

De meest moderne sportschool in .Nederland ver-

zorgt uw indoor-winterprogramma" per 1 SEP-
TEMBER a.s. met o.a.:

Keep fit clubs
Badminton
Volleybal
Ritmische gymnastiek
Massage

Clubs voor dames en heren, jeugd, privé.

Mogelijkheden voor zaalhuur.

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023 - 24 28 30

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

* AANLEG

* OMBOUW \

* ONDERHOUD

* REPARATIE

¥ CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

* OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies!

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

i

^- 'Thuis' in eigen huis?
" Dan ligt ervost tapijt.

Exclusief Miranda-tapijt van Desso!
Let eens op de .aparte structuur van dit kleurechte Draion
tapijt: „top-sheared" d.w.z. de poollussen zijn plaatselijk

opengesaioren. Miranda-rapijt is prachtig en veerkrachtig
èn makkeliik te onderhouden. De prijs valt erg mee. f 139.-

per str. m. op 400 cm breedte, dat is f 34.75 per m5
. Ver-

krijgbaar In 8 kleuren. Ookleverbaar jij-, „j- .-.

op 300 cm breedte-lH 04.25 perstr.m.l.UCSSU
verkrijgbaar fci/i .•„.--

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15~Telefoon 3346

VOOR D1REKT GEVRAAGD:

flinke winkeljuffrouw
voor onze dames- en heren modezaak

'JACKY'
ANEGANG 21 HAARLEM

HOTEL FRIESLAND
HOGEWEG 36 ' TELEFOON 2627

Voor uw bruiloften, recepties en partijen.

Voor het bruidspaar onze speciaal ingerichte

bruidskamer ter beschikking.

Autoverhuur en Quick service Zandvoort

SHELL-STATI0N

• De NIEUWSTE auto's met ALL RISKS
verzekering

• Snelle reparatie aan uw wagen

• Uw verzekeringen verzorgen wij

GARAGE
Dr. Schaepmanstraat 1,

straat'
hk.

Telefoon 02507-4580.
Brederode-

Bent U een doe het zelver ?
Koopt dan uw HOUT, BOARD of TRIPLEX bij

W. JANSEN
Kamerlingh Onnesstraat 21, t.o. de Rioolzuive<
ring. - Privé-adres: De Genestetstraat 7

Zaterdags geopend van 9-5 uur

'.ciioon lt2CfCM.ee

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

NU

ZOMERPRÏJZEN
KOLEN BESTELLEN?

TER WOLBEEK BELLEN!

BREDERODESTRAAT 14a — TEL. 3648

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens -

Opeis Kapitan - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2, tel. 4200 en 3652;

Bel 5697
voor al . uw reparaties!

E. v.d. BERG
Aannemersbedrijf

Burg. Beeckmanstraat 38

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf . afdeling

Verf - Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Van Kessel

VOOR PIANO'S
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen,, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag.' Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel; 4012.

Schilders-

bedrijf

U.C. i/. fyfy
Telefoon 2638

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

'fl -:-:'
-2000 Brandmelding,

3043, 3044,' 3055 Politie

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

4841 Gemeentesekretarie

,

'3569 Sekretariaat- 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 18 '>.

2071 Horlogebedrijf C. "Waaning," Kostver-
lorenstraat 68

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer K

2424 Autobedrijven 'RinRb', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27 . ..

2525 W. Schouten, centrale verwarming .

oliehaarden, gasforn., wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant 'SönnehoeckV
Dr. Smitstraat 5 _

,

(023) 265185 Singer Naaimachines vért.

H. Houssart, rèp. en demoristr. Rijks-,

straatweg 122, .Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.
' P. Houssart)- rep. 'en demon6tr. Edin-

burghstraat 5, Haarlem

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamont Shop, fa. Barber.& Zn.,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN?
TER WOLBEEK BELLEN!

\ '

(023) 288277 Telefonisch" Service Bur. en
Boodschappendienst, dag en nacht

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

2135 Drukkerij Oudt, v/h' Gertenbach,
Zandvoortse Courant; Achterweg 1

TE KOOP
Wegens gevorderde leeftijd een pri-

ma ZAAK te koop, midden in de
grootste 'winkelstraat van Zandvoort;

mooie winkel en groot dagverblijf.

Januari 1970 te aanvaarden.

Br. ond. nr. 6606 bur. Zandv. Crt.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster

Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121
Telefoon 3490.

Voor kapitaalkrachtige op-
drachtgevers WOON- en
WINKELPANDEN te koop
gevr., zowel leeg als voor
belegging. Verkopers beta-

len geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

MED. GEDIPLOMEERD.
PEDICURE

• 10 jaar praktijk-

ervaring

Mevrouw Snellens, Burgem.
Beeckmanstr. 22, tel. 4594

Assurantie kantoor

E. J0NGSMA & ZOON
Oranjestr. 2-12, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

KEUR-VERF
Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en

omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Voor al uw SCHILDER- en

BEHANGWERK is dit uw
adres: P. G. JAGER, Dam-
straat 25, Haarlem.

Telefoon. (023) 320536. .

PEDICURE
Med. gedipl.

G. Sluijter-Helderman

Kostverlorenstr. 31

Telefoon 3163

BRUSH UP
YOUR ENGLISH

Conversatie, examenopl.
door lerares M.O. Mej.' J.

W. van Overkiift, Zand-
voortselaan 293, Bentveld.
Telefoon (023). 24 10 15.

Lerares Frans M.O.A. geeft
BIJLES en zoekt vertaal- .

werk. Br. ond. nr. 6502
bur. Zandv. Courant.

WEES PRIJSBEWUST
IN DE DAF 44!
10 lesuren voor 90 gulden.
VAMOR RIJSCHOOL,

Burg. • Beeckmanstraat 22,
telefoon 4594.

Abonneert u

or> de

Zandvoortse Courant

RaDiat°r

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.,

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.
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verzet verwacht

tegen wegenplannen

van kennemergemeenten

Begin deze maand is tussen de gemeen-
ten in de regio Zuid-Kennemerland en Ge-

deputeerde Staten van Noord-Holland over-

eenstemming bereikt over twee nieuwe

snelwegen naar Zandvoort. Tevens werden
de kennemergemeenten en GS het eens

over een nieuwe noord-zuidverbinding. Aan
het thans bereikte akkoord tussen gemeen-

ten en provincie zijn 22 jaar van onderhan-

delen voorafgegaan.

Verwacht wordt dat de geplande wegen
— die nog het fiat behoeven van Provin-

ciale Staten —- op zijn vroegst in de twee-

de helft van de jaren '70 gereed zullen ko-

men. Als ze er komen. De plannen zullen

binnen afzienbare tijd aan Provinciale Sta-

ten worden voorgelegd en het ziet er niet

naar uit dat ze dit kollege zonder slag of

stoot zullen passeren.

Reeds eerder hebben verscheidene in-

stanties zich scherp gekant tegen de plan-

nen, zoals die door de gemeentebesturen'
in Zuid-Kennemerland zijn bepleit. Vooral
van de zijde van de natuurbeschermers zijn

bezwaren te verwachten tegen de ten zui-

den van Hoofddorp en Haarlem naar Zand-
voort geprojekteerde oost-westverbinding.
Een gedeelte van deze weg (de zgn.
'Weg de Ranitz') doorsnijdt de duinen van
het waterwingebied van de gemeente Am-
sterdam en sluit ten westen van de buurt-

schap Bentveld aan op de om Zandvoort
aan te leggen randwegen. De natuurbe-
schermers achten het tracé door de water-
leidingduinen een .grove aantasting van on-

vervangbaar natuurgebied. Zij hechten
geen enkele waarde aan de bewering van
o.a. de gemeenten Haarlem en Zandvoort,
dat er slechts een ' tiental bomen en een
strook duinterrein van enkele kilometers
lengte voor de weg moeten wijken. '

De trayerse door het waterwingebied
wordt door de gemeente Amsterdam als

een gevaar voor de. drinkwatervoorziening
beschouwd. De gemeente vreest verontrei-

niging van de bodem bij eventuele ongeluk-

ken met tankauto's.

Bezwaren zijn ook gerezen tegen de
oost-westverbinding die vanaf de Schiphol-
weg over een nieuwe brug over het Spaar-
ne, via Spaarnelaan en Spanjaardslaan
dwars door Haarlem naar een verbrede
Zandvoortselaan loopt. Van deze nieuwe
weg zullen de bewoners van de hoofdstad
gebruik willen maken om zo snel mogelijk

de kust te bereiken, terwijl de verbinding
bedoeld is om een vlotte afwerking van het

verkeer van en naar Haarlem te bewerk-
stelligen.

VEROUDERDE
WEGENPLANNEN

De gemeenten van Zuid-Kennemerland, w.o.

Zandvoort, en Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland zijn het eens geworden over

de tracé's van twee nieuwe verbindingen

met het oostelijk gelegen achterland. Toen
de plannen twintig jaar geleden werden ge-

lanceerd waren deze gebaseerd op de op
dat tijdstip gemaakte prognoses van de
ontwikkeling van het wegverkeer tussen de
jaren '50 en '70. De voorspelde toename
van het verkeer Is sindsdien reeds lang

achterhaald en vele malen overtroffen.

Wel zijn de plannen enkele keren gewijzigd

en zoveel mogelijk bij de stormachtige

groei van het verkeer aangepast, maar te-

gen de tijd dat. de oost-westverbindingen

gereed zullen komen zal de kapasiteit van

de wegen waarschijnlijk ontoereikend zijn

de verkeersgolf op te vangen.
Inplaats van een oplossing van de ver-

keersproblemen In en rond Zuid-Kennemer-

land kan men een minder aanlokkelijk

beeld verwachten: overvolle en verstopte

verkeersaders In een geschonden en door
benzinedampen en andere uitlaatgassen

verpest landschap. Een overtrokken en

veel te sombere toekomstvoorspelling? Ach
nee, deze zaken behoren al tot ons dage-

lijks levenspatroon.
Verkeers- en andere deskundigen, die

zich bezighouden met de .ordening van on-

ze ruimte, speuren daarom naarstig naar

nieuwe mogelijkheden de razendsnelle ont-

wikkeling van het verkeer in andere en

betere banen te leiden.

Eén van die mogelijkheden ziet men in

een op moderne leest geschoeid openbaar
vervoer tussen de steden en' dorpen in

dichtbevolkte streken, waarbij gebruik kan
worden gemaakt van reeds bestaande we-

gen of van deze wegen gescheiden rijba-

nen.
Voor deze mogelijkheid — die een reee.

alternatief kan bieden — schijnt bij de
kennemergemeenten weinig of geen Interes-

se te bestaan. De gemeentebesturen bijten

zich liever vast in plannen waarvan over

vijf of tien jaar geen enkel heil meer valt

te verwachten, dan zich te verdiepen in

nieuwe gezichtspunten en kansen voor het

vervoer langs de weg. Zij zullen er echter

toch niet aan kunnen ontkomen nieuwe we-
gen in te slaan, niet alleen terwille van het

verkeer, maar ook ten behoeve van de
handhaving en bescherming van de natuur-

en rekreatiegebieden In de overvolle rand-

stad Holland.

De door de Kennemergemeenten gewens-
te traverse van de noord-zuidverbinding
vanaf de westelijke randweg langs Haarlem
en de voet van de duinen naar de Zuidhol-
landse weg bij de Zilk, kreeg aanvankelijk
weinig steun van gedeputeerden. Deze heb-
ben hun bezwaren thans opgegeven en zijn

met de plannen van de gemeenten akkoord
gegaan.

Tegen de voorgestelde noord-zuidverbïn-
ding hebben de natuurbeschermers even-
eens ernstige bedenkingen.

NATIONALE
MIDGETGOLFWEDSTRIJDEN
IN ZANDVOORT
Met de 'Zandvoort Trophy' als inzet orga-
niseert de Zandvoortse Midget Golf Club,
onder auspiciën van de Nederlandse Mid-
getgolf Bond, op zondag 7 september
a.s. op het terrein van de midgetgolfbaan
'De Vijverduin' nationale midgetgolf-wed-
strijden. Voor deelname aan de wedstrij-

den hebben zich reeds verscheidene mid-
getgolfklups gemeld. Het toernooi, waar-
aan uiteraard ook wordt deelgenomen door
de organiserende vereniging, begint 's mor-
gens om 10 uur.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

DICHT
WEGENS VAKANTIE
In verband met vakantie van het personeel

zal de Openbare Bibliotheek en Leeszaal

aan het Schoolplein van 1 t.e.m. 20 sep-

tember gesloten zijn.

amerikaan wil geheimen

van verloren beschaving

oplossen

renners

namen geen

risiko's

Onder bijzonder ongunstige weersomstan-
digheden — hevige plensbuien en zware
windstoten — vonden eergisteren op het
circuit de door de Wegracegroep '65 en
MAC-Zandvoort georganiseerde baanwed-
strijden voor standaardmotoren plaats. Het
barre en boze weer weerhield de renners
ervan al te grote risiko's te nemen: de
snelheden bleven aan de matige kant en
men manoevreerde voorzichtig door de
bochten. Het is dan ook mede. aan het be-
heerste rijden van de deelnemers 'te' dan-'

ken dat de races zonder ongevallen ver-

liepen. De uitslagen luiden:

Standaardmotoren:

Klasse A: 1. Herbert Spahn, Amstelveen,
Kawasaki 500, 41.93 km in 22.58.3; 2.

Arie Mol, Rotterdam, Honda 450; 3. Dick
Klerk, Rotterdam, Norton 750. Snelste ron-

de voor Spahn in 2.15.3=111.56 km.

Klasse B: 1. Piet Alma, Kreileroord, Ka-
wasaki 350, in 24.41.1; 2. Wout Jesse,
Heemstede, Kawasaki 350, 3. Hans Jorna,
Amsterdam, Ducati 450. Snelste ronde
voor Jesse in 2.23.0=105.56 km.

Klasse C: 1. Frits Küthe, Hengelo, Su-
zuki 250, 4.93 km in 23.21.4; 2. Ger Boot,
Zwolle, Suzuki 250; 3. Jannes Ebeling,

Assen, BMW 500. Snelste ronde voor
Küthe in 2.13.8=112.77 km.

Klasse D: 1. Frits Geijssendorpher, Den-
Haag, Puch 250, 33.544 km in 21.40.2; 2.

Henk Langelaar, Strijen, Yamaha 97. Snel-

ste ronde voor Geijssendorpher in 2.37.6=
95.78 km.

Sportmachines:

Tot 250 cc: 1. Jan Dekker, Castricum,
Puch 250, 41.93 km in 21.42.9; 2. Jack
Strijbis, Amsterdam, Ducati 250; 3. Jan
Lucouw, Poortugaal, Kawasaki 250. Snel-

ste ronde voor Lucouw in 2.03.2=122.52
kilometer.

Van 251 t/m 500 cc: 1. Jan Strijbis, St.

Pancras, Velocette 500, in 23.57.9; 2. Ro-
nald Vingerhoed, Amsterdam, Suzuki 250;
3. Willem Dolfing, Beilen, Honda 305.
Snelste ronde: Strijbis in 2.18.5=108.99
kilometer.

Boven de 500 cc: 1. Dick Klerk, Rotter-

dam, Norton Commando, 41.93 km in

24.47.6; 2. Gijs van Beek, Alkmaar, Laver-

da 750. Snelste ronde Klerk in 2.24.2=

104.68 km.

'Nationale' zijspanrace:

1. Freek Steiginga-Jan Kort, Medemblik,
NSU, 33.544 km in 20.05.4; 2. Dick Schip-

per-C. .v.d. Velden, Wormerveer, BMW.
Snelste ronde voor het duo Steiginga-Kort

in 2.27.5=102.35 km.

kru
PUZZ



ETEN
in het Restaurant van hotel SONNEWENDE.
U zult tevreden zijn!

Mr. TROELSTRASTRAAT 62 — TEL. 3088
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het mysterie van zandvoort

Onder deze kop publiceerde het dagblad baar. Zo is het ook gegaan met specialis-

'Trouw' op donderdag 14 augustus j.l. on-

derstaand artikel over de wederwaardig-

heden van een 67-jarige — anoniem geble-

ven — inwoonster van Zandvoort, die be-

gin mei van dit jaar zonder enige aanwijs-

derde graad overdekt raakte.

Op een heldere kille meidag van dit jaar

gebeurt 'het mysterie van Zandvoort'. Een

WATERSPORTERS
BESLUITEN VAARSEIZOEN
MET ZOMERFEEST

Ter afsluiting van het vaarseizoen '69 or-

ganiseert de watersportvereniging 'Zand-
voort' a.s. weekeind voor leden en dona-
teurs van de vereniging een zomerfeest op
de parkeerhaven 'Het Schuitengat' aan het
zuiderstrand. Zaterdagmorgen begint het
strandfestijn met spelen voor de kinderen
van de watersporters in het zand voor klup-

huis. Voor de ouderen staan roei-, zwem-
en behendigheidswedstrijden op het pro-

_ _ RVO/TNO zijn in Delft met toepassingen gramma.
ten van het gas- en elektriciteitsbedrijf. Een van de laser bekend. Volgens een woord- De dag zal worden besloten met een ge-
tiental artsen hebben de vrouw in het zie- voerder hier moeten drie onderscheidingen zamenlijke barbecue-maaltijd aan 't strand,
kenhuis vragen gesteld en de aard van de worden gemaakt: de toepassingen in het la- gevolgd door een bal champêtre waaraan
verbranding onderzocht,, maar de oor- boratorium (voor optische .grapjes'); toe- het verenigingsorkest 'De Schuitentoeters'
sprong van alles vonden ze niet. passingen op meetkundig gebied (plaats- en het zeemanskoor 'Getij-sum' zullen deel-

_ ..._. ..... .... _...„ ,_ De vrouw zelf: 'Ik heb een versleten bepaling, besturen van schepen), terwijl er nemen.
bare oorzaak met brandwonden tot In de !]

eup ?n daarvoor wa!> ik vier dagen voor bovendien nog een straal is, 'die alles ka- Zondag vinden voor de kust de eindwed-
de gebeurtenis voor de laatste maal be- pot maakt'. Die laatste wordt ondermeer strijden plaats 'voor de beschikbaar gestel-
straald. Dat was de eerste bestraling na gebruikt — aldus RVO/OTNO — voor het de wisselbekers. De afvaarttijden zijn vast-
maanden. Het kan zijn dat ik meer elektri- doorffranden van plastics, het in stukken gesteld op 11 uur en 14 uur.
citeit in mijn lichaam had dan normaal bij snijden van flessen en glas en het van el- Aan het zomerfeest is een dia- en foto-
mensen het geval is. Misschien dat zoiets kaar scheiden van andere zaken: De RVO/ wedstrijd verbonden.

. .
er. ook mee te maken kan hebben. Aan de TNO, om kommentaar gevraagd over een

67-jange vrouw zet in het kleine keukentje andere kant zijn er zoveel mensen die zo'n mogelijk oorzakelijk verband tussen het
van haar- etagewoning aan de boulevard behandeling krijgen. Iedereen die hier komt raadselachtige verbrandingsgeval in Zand-
theewater op 't gas als ze plotseling merkt staat voor een raad sel. 'k heb gehoord dat voort en een afgezwenkte laser-straal, zegt

riat »n „rAomrio i,„-htot™™i„„ h™ ,n \,
noa

- één geval
'
vr >iwe l identiek als hier is de hele geschiedenis een 'pittig' verhaal tedat een vreemde luchtstroming haar rok gebeurd , bekend is . Dat zou een man be. vinden Niettemin wordt een samenhang

doet opbollen. Op hetzelfde ogenblik voelt treffen uit Hoogeveen, die op onverklaar- niet van de hand gewezen,
ze een korte trilling door haar heen gaan. bare wijze plotseling ernstige verbrandings-

Enkele sekonden later strompelt ze gillend w°nd
f" °P de ruü had

'
ls dat misschien •

... , , , . hetzelfde geweest?
van de pijn naar de slaapkamer, waar ze t

u

bewustzijn verliest. De huisarts wordt even
te^Xt^^1^%^

daarna gekonfronteerd met het meest bi- tale moment dat haar op de rand van de
zarre en opzienbarendste voorval uit zijn dood bracht, geen opmerkelijke bijzonder-

,

praktijk, 't Lijkt wel mosterdvergiftiging' heden. Om omstreeks drie uur belt haar onopgeloste mysterie van Zandvoort

mompelt hij. In het ziekenhuis, dat de
wlendln. Steunend op haar krukken loopt

v
^ ' . . . ,

" ze naar de voordeur, drukt op een knop om
vrouw tegen pessimistische voorspellingen die te openen en gaat tegelijkertijd door
in, levend haalt, konstateert men verbran- naar de keuken om het theewater op te

dingen tot in de derde graad over het ge- zetten. Het raam van de keuken staat

hele lichaam. PPe"- Wat geïrriteerd slaat ze haar opbol-
_. . ... lende rok naar beneden en voelt een mo-
De vrouw komt er bovenop, dat is al een ment later een krimpende pijn. Ze strom-

mirakel. Maar het mysterie blijft onver- pe | t naar de slaapkamer waar de vriendin
klaarbaar. Wat gebeurde er op die gewone naar even |ater buiten bewustzijn vindt. Als
dag als alle andere in mei in Zandvoort? de ambulance arriveert, wil de vriendin een

duster meegeven maar de arts weert dat
af. 'Ze haalt Haarlem niet meer' voorspelt

hij. In het ziekenhuis ligt het slachtoffer

een etmaal in een zuurstoftent. Dan keren
de zaken ten goede. Weer thuis durft ze

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

Tot zover het dagblad 'Trouw' — een

degelijk blad dat weinig sensatie in haar

kolommen doet — over het tot op heden

aug.



FAMILIEBERICHTEN

GERARD v.d. BERK
en NEL VREEBURG

geven kennis van hun voorgenomen huwe-
lijk, dat voltrokken v/ordt op maandag 22
sept. a.s. om 2 uur ten, Gemeentehuize jte

Zandvoort. •'
'

'

Kerkelijk huwelijk vindt plaats om 2.30 uur

in de parochiekerk van St. Agatha te Zand-
voort.

Receptie van 16.30 tot 18 uur in Laterndl.,

Diaconiehuisstraat.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

WIJKZUSTER:

Zaterdag 30 en zondag 31 aug.:

Zr. A. van der Linde, Gasthuishofje 27,

telefoon 2791.

APOTHEEK:
30 aug.—5 sept.:

Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71,

telefoon 3073.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 205S.
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
P. Flieringa, Brederodestr. 1, tel. 2181.
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091.
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,
telefoon 5600.
J. F. Zwerver, Julianaweg 1a, tel. 2499.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 32 33.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 31 augustus:

Kerk:

10.30 uur: ds. P. van der Vloed.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. C. Mataheru

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

Zondag 31 augustus:

10.30 uur: ds. J. H. de Haan (e.l.)

Bussum.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15

Zondag 31 augustus:

10 en 19 uur: cand. A. N. Dekkers,
Oostvoorne.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN:
zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30u.

AUGUSTUS:
7.30, 8.30, 9.30, 11.30 en 1 9.30

:
uur.

DEUTSCHE MESSE, t/m 25 augustus:
Samstag 20.30 Uhr - Sonntag 8.30 Uhr

BIJKERK NOORD, Linnaeusstraat

H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maand augustus GEEN
samenkomst!

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmma Kleuterschool, Lijsterstraat 3

Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 31 augustus:

9.45 uur .Hilversum II: radiotoespraak
door de heer Dick Scherpenzeel. Onderw.:
'Andere mensen'.

Maandag 8 september:

22.15 uur, Nederland I: televisieuitzen
ding: 'Gezag in geding'. Regie Han
Meyer.

oMmdytmts

Het zal u allen
j
wel duidelijk zijn, beste

mensen, dat het 'op deze manier niet gaat.

De zomer schijnt op de een ot andere ma-
nier geweldig in z'n wiek te zijn geschoten,
hn weer duiKen de verhalen op omtrent de
atoomproeven en de maanreizen, die ver-

antwoordelijk zouden zijn voor het meer
dan slechte weer van de laatste weken. Ik

weet niet wat ik daar van moet zeggen,
maar mijn gezond verstand zegt me dat al

die snaakse invallen van de mensjes in het

grote heelal maar weinig invloed kunnen
uitoefenen in de ruimte. Stel je voor dat de
mensen het in hun macht hadden om het

weer ook nog eens te regelen. Of te ont-

regelen eigenlijk! Dat zou vroeg of laat tot

oorlogen leiden, op z'n minst tot opstan-
den en protestdemonstraties!

Met dat al gaat het met de dag bergaf-

waarts. Het laatste weekeinde ging het nog
een beetje, ofschoon niemand van ons
strandmensen buitengewoon enthousiast

was. Kijk-, als de zon niet schijnt over het

strand, wordt het al gauw guur, vooral als

het hemelwater met bakken tegelijk naar

beneden komt zetten.

Het lijkt nog zo kort geleden dat het zo-

mer was hier. En er zijn al sombere weer-
profeten die zeggen dat het nu helemaal
gedaan is met de zomer 1969. Het is uit

op voorbij! beweren ze.

sport en spel
R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'

Programma zaterdag 30 aug

TZB-Oranje Zwart
83. TZB a-Zandvoortm.

122. TZB b-Bloemendaal
144. TZB c-Bloemendaal
A-Pupillen:

197. TZB 1-VVH 1

B-Pupillen:

224. TZB a-VVH a



Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
fevert rechtstreeks van de groothandel:

DUmZAJJD} ' METSELZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
FLAGSTONES
PADTEGELS
GRINTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4996

Auto-
verzekeringen
1. overname volledige nojclaim korting;

2. voor jeugdige bestuurders geen ver^

hoogd eigen risico;

3. no-claim reductie tot 40 % . ,

*

,

Voorts alle verzekeringen en financieringen

MEVR. A.M. FOLKERS-STUVÉ
Thorbeckestraat 17 - telef. 3283

MONTEUR
AAN HUIS!

T.V. RADIO • WASAUTOMATEN, enz.

Vrijblijvend prijsopgaaf

TELEFOON 02507 3267 .

Hoedencursus
Kleine clubs - Tel. 023-2430]

2

grens Haarlem - Aerdenhout .

Voor ar uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

MTm w JLööWA
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-

vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man

Uw vertrouwens-man.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame -

I

' Gevestigd 1879
Inzetten van ruiten

- Glasverzekeringen

Klein en groot
. eten v.d. Werff's brood

Gasthuisplein 3, telefoon 2129

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 1

1

Zandvoort

Tel. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën.

KO RTING
, OPALLE

STOOM-GOEDEREIM
Cmlts gabracht an gahaald)

KERKSTRAAT-ZAIMDVOORT

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3569 Sekretariaat 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 18
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn.. wasautomaten

2912 Hotel-Restaurant 'Sonnehoeck",
Dr. Smitstraat 5

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

2382 Zuster E. Reitsma
4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN?

TER WOLBEEK BELLEN!
(023) 288277 Telefonisch Service Bür. en

Boodschappendienst, dag en nacht
4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-

trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

mmmm
INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming"

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

tentieü Let op

Hotel-Café-Rest. Delicia
KERKSTRAAT 16 — TELEF. 2270

gaat deze winter iets

ondernemen.
-..J~

Vanaf 1 september a.s. beschikken wij over
2 leuke zaaltjes voor het gèyen van bruiloften
en partijen.

Zeer geschikt voor vergadering kaartavondjes
enz. enz. ... ^

OOK ONZE, CONDITIES cZJJN ZEER AANTREKKELIJK!
• ,<

Ie Ie klas diners vanaf ƒ 5,50 per persoon incl. bed. en B.T.W.. best.

uit soep, vlees, aardappelen, groenten, koffie. -

2e consumpties, zoals jonge jenever, vieux, limonades en pils ƒ 0,75,

incl. bed. en B.T.W.

3e Ook kunt U zelf uw feestje organiseren en bij ons alleen een zaaltje

huren. •
,

"
, '

'

Disco-'69>

Op vrijdag 3 oktober zal onze discotheek-
dancing worden geopend,
consumpties vanaf 0,85 (incl.)

Zoals bier, limonade, jenever, vieux. Gratis entree. Het programma zal

door, Ie klas discjockey's worden' verzorgd. Van maandag tot en met

donderdag geen, discotheek^ wel Ie klas stereo-muziek. Prijzen ƒ 0,75

inclusief.

Wij zijn elke clag geopend tot 1 uur 'snachts'zaterdags tot 1.30

ONZE SPECIALITEIT IS: PANNEKOEKEN. U heeft bij ons keuze

uit 12 soorten, zoals ham, kaas, ananas, gember, appel, enz. enz.

Van maandag t/m zaterdag serveren wij tevens uw tweede kopje koffie

GRATIS.

'i «s

HORLOGER

H. Lansdorp

Gesloten
wegens
vakantie

Autoverhuur en Quick service Zandvoort

SHELL-STATI0N

• De NIEUWSTE auto's met ALL RISKS
verzekering

'

• Snelle reparatie aan uw wagen

• Uw verzekeringen verzorgen wij

GARAGE:
Dr. Schaepmanstraat 1, hk.
straat - Telefoon 02507-4580.

Brederode-

Versteege
RIJWIELEN EN BROMFIETSEN

HALTESTRAAT 18

ONZE WERKPLAATS KONINGSTRAAT 28

IS WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 6 t.m. 21 SEPTEMBER

De winkel blijft open.

Aan alle Zandvoortse schakers (ook aspi-

rant schakers). — Ter gelegenheid van de
opening van het seizoen heeft op

DONDERDAG 11 SEPT. 1969 - 8 UUR
een introduktieavond plaats van de

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
in het Gemeenschapshuis.

Enkele clubspelers zullen simultaan spelen,

ledere schaker, jong of ouder, beginner of

gevorderde, kan zo zonder verplichting,

kennismaken met Z.S.C.

VISHANDEL

Kerkman & Loos
HALTESTRAAT 16 — TELEF. 2473

VRAAGT een

net meisje
VOOR DE WINKEL.

Wegens vakantie
GESLOTEN

VAN 4 tot en met 21 SEPTEMBER

Sporthuis Zandvoort
HALTESTRAAT 35

VAMOR-RIJSCHOOL

P. C. Laarman - Frans van Sprang
Nic. v.d. Laanstr. 5 rd., Haarlem, tel. 023-326278
Met ingang van 14 AUGUSTUS iedere donder-
dagavond theorie in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht 41, aanvang 20 uur.

Ook toegankelijk voor niet-leerlingen!

Wij lessen met NSU • Opel/Kadett • Opel/Re-
kord • Vrachtwagen - Scooter.

SNACKBAR DE „ZILVERMEEUW"
TOLLENSSTRAAT - 2e spoorwegovergang

de gehele winter geopend

van 2-8 uur

GEVRAAGD:

net meisje
VOOR WINKEL en/of HUISHOUDING.

Slagerij Koning
SCHOOLSTRAAT 3 — TELEF. 2939.

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

* AANLEG

* OMBOUW
• ONDERHOUD

• REPARATIE

* CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

* OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies!

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972



'het mooiste van het mooiste'

Een denderende, overweldigende serie

SHOWMODELLEN
(Najaar- en wintermode 1969-1970) in

Mantels en xnantelkostuuzns
van o.a. de fijnste en mooiste stofkwali-

teiten (ook originele CAMELS) in gran
dioze modellen vervaardigd, w.o. ook mei
loyale edelbontkragen bezet als nerts, be
ver, wasbeer, nutria, enz., enz.

Uitsluitend a contant.

85.-
en ook iets hoger en gevarieerder in prijs..

BONTMANTELS
(met bijpassende nertshoeden)

stola's, capes, krawatten, enz.

Eén voorbeeld uit vele:

LANGE NERTSKOPMANTEL f 795,—

Mevr.J. Collewijn
(mannequin)

KLEINE HOUTSTRAAT 24 — HAARLEM

de Grenswisselkantoren nv

SLUITEN PER 29 AUGUSTUS A.S.

HUN ZOMERVESTIGING

IN HET STATION ZANDVOORT

^HH NP^ en lf°men net volgend seizoen weer terug.

Het naastbij liggend kantoor is gevestigd in het Centraal Station

Amsterdam — ook op zaterdag en zondag geopend.

Hoofdkantoor: Amsterdam - Centraal Station - Postbus 721

NU
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte

abonnementsprijs / 10,- per jaar

per post / 11,-; buitenland Z13,-

losse exemplaren 20 cent

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 21 35

COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

volksuniversiteit van haarlem

brengt gevarieerd

herfst- en winterprogramma

De Volksuniversiteit voor Haarlem en Om-
streken, die eind deze maand haar vijftig

jarig bestaan gaat vieren met enkele fees-

telijke bijeenkomsten in het Frans Hals-

museum in Haarlem, heeft voor het komen-

de herfst- en winterseizoen een uitgebreid

programma van lezingen, kursussen, film-

'

voorstellingen en konserten samengesteld.

Ten gerieve van de lezer laten wij hieron-

,

der een overzicht van de onderdelen van.

het programma volgen.

De serie voordrachten bestaat uit:

Achtergronden van het huidige wereldge-
beuren, door dr. A. L. Constandse op
maandagavond 29 september; de Rem-
brandttentoonstelling, dia's over het werk
van Rembrandt, toegelicht door mej. dr.

H. T. van Guldener op dinsdag 30 septem-
ber; De Grote of St. Bavokerk met ekskur-

sie, geleid door mr. J. E. Phaff op maan-
dag 6 oktober en zaterdag 1 1 oktober; De
levensloop van een 18e-eeuws woonhuis
met ekskursie door W. J. Feltmann op don-
derdag 16 oktober; 'Ik en de ander, Ik en
het andere', door prof.' dr. G. C. van Nif-

trik op maandag 3 november; De neurose,

een visie op de meest voorkomenden psy-

chische ziekte, door "dr. G. K. M. van den
Aardweg, op dinsdag 1 1 november; Vogel-

paradijzen in Zuid-Afrika, Engeland en Ne-
derland, door Jan. P. Strijbos op woens-
dag 12 november; Portret van onze planeet

door dr. Tom de Booy op donderdag 13
november. Al deze lezingen worden gehou-

den in het Frans Halsmuseum, aanvang 8
uur, evenals de kursussen, die dit seizoen

weer zullen worden gegeven.
De volgende kursussen worden gegeven:

op de woensdagen 1, 8 en 15 oktober
'Beethoven', door Jan de Boer; op vrijdag

3 oktober 'Goya' door prof. J. van Vessem:
op vrijdag 17 oktober 'Vincent van Gogn'
door H. P. Baard, op-vrijdag 31 oktober,
'Picasso' door D. Schwagermann; op de
dinsdagen 7, 14 en 2-1 'oktober 'Biologie

van de mens' door dr. C. J. H. van den
Broek, op de maandagen 13, 20 en 27 ok-

tober Wandschilderingen in Thebaanse gra-

ven door prof. dr. J. Zandée, op de donder-

dagen 23 en 30 oktober Joodse humor
door dr. J. Meijer; op woensdag 5 novem-
ber De longen, funktie, belasting en belast-

baarheid; op de woensdagen 19 en 26 no-

vember Rheuma, door dr. G. van Dam met
ekskursie op zaterdag 29 november; op de
maandagen 10, 17, 24 november en 1 de-

cember Sociologische verkenningen in de
wereld van de muziek door dr. H. de Ja-

ger; op de vrijdagen 14, 21, 18 november

23, 30 januari en op 6 februari Filosofen
en de filosofie door prof. dr. mr. J. A.
Oosterbaan.

In de Petrakerk in Heemstede spreekt
prof. dr. H. Oldewelt op vrijdag 10 okto-

ber over 'De mens, het probeersel van het
evoluerende leven'; op vrijdag 24 oktober
G. Szegedi over kristallen en edelstenen,
op vrijdag 7 november Simon de Waard
over Roemenië vandaag. Op zaterdag 4 ok-
tober wordt een ekskursie gehouden op het
landgoed 'Vaart en Duin'.

Op 2 oktober, 6 november en 27 no-

vember hebben in de Petrakerk filmvoor-

stellingen plaats.

In de aula van de Gerhard Mavoschool
aan de Raaks in Haarlem worden even-
eens films vertoond. Op donderdag 2 ok-
tober 'Intermezzo' met. Ingrid Bergman en
Leslie Howard in de hoofdrollen. In het
voorprogramma 'La rentree'; de belevenis-
sen van een jonge leraar, die er zich op
bezint hoe hij zijn eerste schooldag zal

aanpakken. Op donderdag 6 november
'Morgan laat je eens bekijken' met Vanes-
sa Redgrave en David Warner, in het voor-
programma 'Charlie May'. Op donderdag
27 november tenslotte 'Let op de trein',

een kostelijke komedie.
Voorts heeft ook dit seizoen een kamer-

muziekserie plaats in het Haarlemse Con-
certgebouw met medewerking van onder
meer Het Amsterdamse strijkkwartet, het
Nederlands blazers ensemble en van de
pianisten Nikita Mageloff, Miep van Luin,

Ans Bouter en Maarten Bon. Volledig pro-

gramma te verkrijgen bij Concertbureau
Alphenaar.

De taalkursussen zullen voortaan worden
gehouden in de A. H. Gerhardschool, in-

gang Raaks. Van eind september tot Kerst-
mis, daarna van januari tot ongeveer half

maart.

plannen voor verkenning

van ons zonnestelsel

met onbemande ruimtevaartuigen

huldiging

en

afscheid
Aan de heer C. F. van Landeghem, hoofd-

agent-rechercheur bij de Zandvoortse ge-

meentepolitie, is met ingang van 1 septem-

ber j.l. eervol ontslag verleend wegens het

bereiken van de pensioengerechtigde leef-

tijd. De heer Van Landeghem is ruim

33 jaar bij de politie van de badplaats
werkzaam geweest. Voordien was hij lid

van het korps van de kon. marechaussee.
In 1968 vierde de heer Van Landeghem
zijn veertigjarig ambstjubileum.

Een deputatie van de Zandvoortse poli-

tie o.l.v. de korpschef, de heer J. D. van

Maris, nam afgelopen zaterdag officieel af-

scheid van de heer Van Landeghem in

diens woning aan de Haarlemmerstraat.

Namens de gemeente werd de scheidende
funktionaris toegesproken door burgemees-
ter A. Nawijn. Deze releveerde de uitste-

kende staat van dienst van de hoofdagent-

rechercheur en overhandigde hem aan het

slot van zijn toespraak een geldbedrag in

enveloppe.
Korpschef Van Maris bood de heer Van

Landeghem namens zijn kollega's een si-

garettenkoker met inskriptie aan, nadat hij

met veel waardering over het werk van de
heer Van Landeghem had gesproken. Na-

mens de Politie Sportvereniging werden
aan de echtgenote van de- rechercheur

bloemen overhandigd.

A.s. vrijdag herdenkt de heer G. Pols zijn

vijfentwintig jarig jubileum als politieman.

Hoofdagent Pols trad twintig jaar geleden

in dienst van het korps van de Zandvoortse
gemeentepolitie, nadat hij eerder deel had
uitgemaakt van de Binnenlandse Strijd-

krachten.
Vrijdag vindt in de kantine van het bu-

reau aan de Hogeweg de officiële huldi-

ging van de jubilaris plaats.

Fruitkwekerij v. d. GEEST
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Alleen zaterdags

hier staat uw brief
Geachte redactie,

Het bericht dat in augustus j.l. tussen de
gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland
en Gedeputeerde Staten van Noord-Hol-
land overeenstemming is bereikt over twee
nieuwe snelwegen naar Zandvoort, zal vér-

gaande consequenties met zich meebren-
gen.

Zuid-Kennemerland met z'n prachtige
duinen, natuurreservaten, buitenplaatsen,
parken, plantsoenen en lanen zal, wanneer
deze plannen worden verwezenlijkt, ophou-
den één van de mooiste gebieden van Ne-
derland te zijn. De A.W.-duinen, een na-

tuur- en recreatiegebied bij uitstek, waar
men vrijelijk in een unieke flora kan rond-
dolen: waar ongeveer 65 soorten vogels
broeden en men genieten kan van de flit-

sende schimmen van een ,honderdtal
reeën, zullen onherroepelijk verloren gaan.
Als 'waterwingebied voor Amsterdam en
andere gemeenten kunnen zich vele geva-
ren voordoen, die de watervoorziening be-

dreigen en waarvan men de draagwijdte
,niet kan overzien.

Het blijkt dat men zich niet voldoende
realiseert dat de luchtverontreiniging in

ernstige mate zal toenemen, wanneer bos-
percelen verdwijnen en honderden bomen
worden gekapt. Bij metingen in deze omge-
ving bleek dat een liter lucht 50-500 stof-

aeeltjes bevatte. Rondom IJmuiden en de
Hoogovens kwam men tot 850.000 stof-

deeltjes. Dat deze cijfers na het eventueel
tot standkomen van het wegennet hoger
zullen zijn, behoeft geen twijfel. Hieruit

blijkt dat Zuid-Kennemerland tot op heden
een uitzonderlijke positie inneemt en waar
het leefklimaat zeer gunstig is.

Voor aan- en afvoer van badgasten en
voor bezoekers van het circuit kunnen de
Spoorwegen en de N.Z.H.V. een belangrij

ke rol vervullen.

1e Voor het geld van het wegennet zullefi

grote en eenvoudige treinstellen moeten
worden gemaakt met zitplaatsen in de
lengterichting, zodat vlug in- en uit-

stappen mogelijk is.

2e In recordtijd zullen deze treinen met
een- hoge frequentie van verschillende

Amsterdamse stations moeten vertrek-

ken, zonder oponthoud bij tussensta-
tions.

3e De N.Z.H.V. zal het vervoer uit Haar-
lem en omgeving voor haar rekening
kunnen nemen. Van de oude trambaan
een busweg maken om veHraging te

voorkomen en het wegvervoer te ont-

lasten.

4e De tarieven laag houden, zodat men
goedkoper per trein en per bus kan
reizen dan met een eigen auto.

Een grote vraag blijft het of de badplaat-
sen in de toekomst nog reden van bestaan
hebben. Als men bedenkt dat de Noordzee
na de Middellandse Zee en de Vinkenveen-
se Plassen, het derde onzuivere waterge-
bied op de wereldranglijst is. In 'De Tele-

graaf' van zaterdag 23 augustus j.i.

schreef dr. A. van Wijngaarden, hoofd van
de Zoölogie van het Rivon, het Rijksinsti-

tuut voor Veldbiologisch Onderzoek t.b.v.

het Natuurbehoud in Nederland, een arti-

kel onder de titel 'Natuur raakt steeds
meer op'. Hij schreef o.a.: 'In het gehele
land is de natuur uit haar evenwicht .ge-

bracht door handelingen, waar de mens di-

rect of indirect bij betrokken is. Luchtver-
ontreiniging, waterverontreiniging en land-

verontreiniging nemen onrustbarend toe.

Wie bij IJmuiden met de boot de pieren

binnenvaart, ziet een oranje-bruine vlek oo
zich afkomen.
Afvalprodukten worden via het Noordzee-

kanaal geloosd op de Noordzee", buigen af

en komen enkele kilometers verder in één
of andere . vorm " 'echt . op de stranden,
waar duizenden mensen hun recreatie moe-
ten vinden'. 'U mag het gerust weten, dat
ik in Nederland niet meer zwem', zei dr.

Van Wijngaarden.
J. L. G. NIESSEN

brand vernielde auto
In de nacht van zaterdag op zondag raak-

te door tot op heden nog onbekende oor-

zaak een op' een braakliggend terrein aan
de Vondellaan geparkeerd staande auto in

brand. Met behulp van de hogedrukspuit
was de brandweer het vuur spoedig mees-
ter, maar kon niet verhinderen dat de wa-
gen geheel in vlammen opging. De politie

stelt naar het gebeuren een onderzoek in.

sleutel stak

in slot brandkast
Tijdens een korte afwezigheid van de bewo-
ner, is gistermiddag uit een boven een dan-
cing aan het Stationsplein gelegen woning
een bedrag van ruim 16.000 gulden gesto-

len. Voor de tot op heden onbekende in-

dringer(ers) was het niet moeilijk om bij

het geld te komen, de bewoner was ver-

geten de sleutel uit het slot van de brand-
kast te halen. Uit de brandkast werd een
geldkistje met een bedrag van ƒ 500,—

,

een biljet van 50 mark en een enveloppe
met ƒ 15.600,— ontvreemd. Direkt na de
ontdekking van de diefstal is de recherche
met een uitgebreid onderzoek begonnen.

Een groep Amerikaanse ruimtevaartdeskun-

digen heeft een programma opgesteld om
in de jaren zeventig ons zonnestelsel tot in

zijn verste uithoeken te eksploreren met
onbemande ruimteverkenners. Daarbij wordt
ondere andere gedacht aan reizen langs de

planeten Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptu-

nus en Pluto.

Volgens deze deskundigen moet de be-

slissing over deze ambitieuze plannen voor
'grote tournees' langs de planeten binnen-
kort worden genomen. Gedurende het mid-
den van de jaren zeventig is de onderlinge
stand van de planeten uitzonderlijk gunstig
voor gekombineerde reizen, waarbij een
verkenner langs meerdere planeten suist.

De geleerden zeggen, dat een dergelijke
unieke gelegenheid zich daarna gedurende
180 jaar niet meer voor zal doen.
De groep zet in een rapport uiteen, dat

van deze ekspedities waarschijnlijk een sti-

mulerende invloed zal uitgaan op de tech-

nologie van Amerika en dat er belangrijke
informatie zal kunnen "worden verzameld
over onder andere het ontstaan van het
zonnestelsel, het ontstaan van het leven en
over de eigenschappen van de atmosfeer
van de aarde zelf.

Hoeveel een dergelijke eksploratie van
het zonnestelsel precies moet gaan kosten,
zegt de groep niet. Zij verklaart, dat de
kosten slechts een fraktie zullen bedragen
van die van het huidige Nasa-programma.

Bij het uitzetten van een interplanetaire

tocht moet rekening gehouden worden met
het netwerk van zwaartekrachten in de
ruimte. Daarbij kan een kapsule die naar
de omgeving van een bepaalde planeet ge-

stuurd wordt, door een tijdige koerskorrek-
tie een versnelling ondergaan in de richting

van een volgende planeet. De mogelijkheid
om dit 'springplank-effect' uit te buiten,

waarvoor vele uiterst ingewikkelde bere-

keningen noodzakelijk zijn, is in de jaren

zeventig optimaal.

In 1973 willen de Verenigde Staten even-
tueel een verkenner naar Venus sturen.

Daarbij zouden ze van de mogelijkheid ge-

bruik maken om hem gelijk te laten door-

schieten naar Mercurius, de planeet die het

dichts bij de zon staat.

In het rapport van de groep ruimte-
deskundigen wordt voorgesteld om eerst

in 1974 een kapsule langs Jupiter te

sturen, waarbij eventueel een apart pakket
met instrumenten in de dichte atmosfeer
van deze planeet zou kunnen worden neer-

gelaten. In 1976 zou dan een toernee van
een verkenner langs Jupiter, Saturnus en
Pluto moeten beginen, die enkele jaren

moet duren. In 1979 zou een tweede kap-
sule gelanceerd kunnen worden voor een
reis langs Jupiter, Uranus en Neptunus.

Andere plannen die volgens deze deskun-
digen een hoge prioriteit verdienen zijn on-

der andere: kunstmatige satelieten voor
Neptunus, Saturnus en Jupiter, het nader
onderzoeken van de atmosferen van Ura-
nus en Neptunus en een speciale vlucht

naar de komeet van Halley.

Inmiddels heeft het hoofd van Nasa,
Thomas Paine, al data genoemd voor een
eventuele bemande reis naar Mars. Vertrek
van de aarde op 12 november 1981, aan-

komst in de buurt van Mars begin augus-
tus 1982. "Verblijf van drie maanden in een
baan om Mars. Terugreis naar de aarde op
28 oktober 1982 en de landing op aarde
op 14 augustus 1983. Het ruimteschip
naar Maïs zou moeten worden bemand
door' niet minder dan 12 astronauten.

Voordat serieus aan de verwezenlijking
van dit ambtieuze projekt begonnen kan
worden, zal eerst een kernraket voor de
ruimte moeten worden gekonstrueerd in een

'HUh*sUm> in (ecld) Icani^scUa^

Verwarring door onjuiste (voetbal)voorlichting

Vrienden, zo langzamerhand is de voetbal-

lerij in ons lieve vaderland weer op gang
gekomen en de sportjoernalisten hebben
zich — na het komkommerachtige van de
slome nazomer — gretig op de ditjes en
datjes van de voetbalbeoefening geworpen.
Men schrijft dan over 'het bruine monster',
'de psychologie van de doorsnee voetbal-

ler' en 'Koning Voetbal'. Allemaal termen,
die er echt wel in gaan, die de fantasie

van de doorsnee toeschouwer aktiveren.

Dezen zullen dan ook wel gemerkt hebben
dat er ergens toch een diepgaand verschil

bestaat tussen een monster en een koning.

Maar ze kunnen niet precies aanwijzen
waar dat verschil schuilt. Meestal drukt
het woord 'koning' iets edels uit, een ko-

ning is een man, die voorop staat in zijn

land, die aan het begin van de sprookjes
wordt genoemd — 'er was eens een ko-

ning ' — kortom, een man die maat-
gevend is voor het begrip nobel. Met een
monster ligt dat anders. Een monster is het

volstrekte tegendeel van een koning. Alles

wat een koning mee heeft, heeft een mon-

ster tegen. Ofschoon ik moet toegeven dat
de historie ons leert dat er wel eens mon-
sterachtige koningen hebben bestaan, blijf

ik volhouden dat koningen en monsters
niets gemeen hebben.

Daarom ben ik er niet gelukkig mee dat

beide woorden zonder enig begrip voor
stijl klakkeloos doorelkaar worden gebruikt
in de sportjoernalistiek. Ik ben van mening
dat de joernalistiek in het weergeven van
de feiten in de voetballerij — hoe kwalijk

die soms ook kunnen zijn — geen verwar-
ring mag stichten. Het in een en hetzelfde

artikel spreken over 'Koning Voetbal her-

neemt zijn rechten' en 'het bruine monster
rolt weer', is een schoolvoorbeeld van
slechte voorlichting.

In deze tijd beraden de voetbalautoritei-

ten zich over de maatregelen die getrof-

fen dienen te worden om de hand over
hand toenemende spelverruwing tegen te

gaan. Daar moeten de sportverslaggevers
aan mee doen, dat is een nationale taak,

waar zij zich eenparig achter moeten stel-

len. Gezeur over 'Ajax verplettert Win-

schoten' of 'Hoensbroek door Feyenoord
gekraakt' is volkomen in tegenspraak tot
de edele sportbeoefening. Zulke termen
werken trouwens ook nog vertroebelend op
de instelling van het publiek dat dikwijls
blijk geeft totaal verkeerd te zijn vooi ge-
licht en zich dan te buiten gaat aan ge-
dragingen die in wezen vreemd zijn aan de
lichaam en geest verkwikkende sport.
Zo liggen er talrijke adders onder het

gras van de voetbalvelden en de grazige
weiden van de sportjoernalistiek.

Een ander voorbeeld van een onnaden-
kendheid in de verslaggeverij is het rele-

veren van een handgemeen tussen twee
spelers: 'Op een gegeven ogenblik werd
Dirk Hoogenbirk door zijn tegenstander,
Klaas Drieklusoor, onderuit gehaald. Hoo-
genbirk vergat zich zo zeer, dat hij Drie-
klusoor een dreunende vuistslag toediende,
die de laatste naar de mat bracht waar hij

werd uitgeteld'. Niet alleen een ongeoor-
loofde vermenging van boks- en voetbal-
sport, maar tevens een ergerlijk staal van
onjuiste stijl, want had Dirk zichzelf maar
vergeten! Dan zou Klaas niet zijn uitgeteld
en dan had Dirk op die middag geen bal

aangeraakt, laat staan de kaak van zijn

medesportbroeder.
En dan ziet u ook gebeuren dat het al-

dus verkeerd voorgelicht publiek ballorig

wordt en de volgende week een steekproef
van bekwaamheid in het werpen met lege

flesjes "en kluiten voetbalveld aflegt. Het-
geen tot straffe maatregelen noopt. '

Waar ge u ook de komende zondag mag
bevinden, vrienden, binnen de kalklijnen of

op de tribunes, blijf waardig en in over-

eenstemming met de aloude opvattingen
omtrent het koningschap van de voetballe-
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apart programma van Nasa en de Ameri-
kaanse kommissie voor atoomenergie, dat
de naam Nerva draagt. Gehoopt wordt dat
dit type raket operationeel zal zijn in 1977.
De proefnemingen zijn tot nu toe suksesvol
verlopen.

Technisch zullen al deze plannen dus
waarschijnlijk wel kunnen worden gereali-
seerd. Maar vooral voor de zeer kostbare
reis naar Mars is de financiering probleem
nummer één.

De leden van het Amerikaanse Congres
kunnen dezer dagen op de foto's van de
Marinens zien, dat deze planeet net zo be-
zaaid is met onherbergzame kraters ais de
maan. Het is maar de vraag, of zij over-
tuigd kunnen worden van de noodzaak van
nieuwde financiële offers die ongetwijfeld
nog hoger zullen zijn dan die van het
Apollo-projekt.

n.a.v organiseerde

wegraces
Eergisteren vonden op het circuit door de
NAV georganiseerde wegraces voor formu-
le 3 renwagens en tourwagens plaats.
Tijdens de races hebben zich enkele onge-
vallen voorgedaan — een racewagen kwam
in het vanghek terecht en één sloeg er in

een duinpan over de kop — waarbij de
renners er wonder boven wonder heelhuids
zijn afgekomen. Hier volgen de uitslagen:

Eerste wedstrijd
Form. libre tot 1300 cc: 1. Tonio Hilde-
brand, Broadspeed GTS in 18.59.9=132.47
km. Snelste ronde voor Hildebrand in

1.51.5=135.38 km.

Form. libre van 1300-1600 cc: 1. C. H. v.d.

Bos, Havas, in 19.29.1=129.13 km. Snelste
ronde voor v.d. Bos in 1.54.4=131.95 km.

Form. libre boven 1600 cc: 1. Arie Ruska,
Porsche Carera 904, in 17.55.2=140.39
km. Snelste ronde voor Ruska in 1.44.5=
144.45.km.

Sportcars tot 1300 cc: 1. H. Nieuwenhuis,
Lotus 23, in 18.36.3=135.22 km. Snelste
ronde Nieuwenhuis in 1.47.7=140.16 km.

Sportcars 1300-1600 cc: 1. Henk Bosman
in Maserati Birdcage in 18.52.8=133.25
km. Snelste ronde voor Dolk in 1.45.5-
143.08 km.

Sportcars boven 1600 cc: Geen winnaar,
maar de snelste ronde was voor Deinum
in een Fiat Abarth 2000 in 1.46.5=141.74
kilometer.

Tweede wedstrijd

Toerwagens groep 5 tot 8S0 cc: 1 . Jan
Brandsma in Fiat Abarth 850 in 1.06.27=
128.71 km; 2. Rein Zwolsman in Fiat
Abarth 850 TCR.

Toerwagens 850-1000 cc: 1. Rob Dijkstra,
Fiat Abarth 1000 TCR, in 1.05.16.3=
134.9 km; 2. PAM in Fiat Abarth.

Derde wedstrijd:

Formule 3, 24 ronden=1 00.632 km.
1. Francois Mazet (Fr.) in Tecno in

38.18.5=157.6 km; 2. Peter Gaydon (GB),
Tecno; 3. J. P. Jabouille (Fr.) in Alpine
Renault. Snelste ronde voor Williams in

1.32.0=164.073 km.

Vierde wedstrijd

Toerwagens groep 5, 1000-1300 cc:

LEnrico Pinto CL), Alfa Romeo GTA in

1.05.40.5=134.06 km; 2. Carlo Facetti (I.),

Alfa Romeo GTA. Snelste ronde voor Van
Oorschot in 1.48.8=138.738 km.

1300-1600 cc: 1. Yvette Fontaine (B.) in

Ford Escort TC in 1.03.55=137.73 km; 2.

Freddy Semoulin (B.),
v

Ford Escart TC.
Snelste ronde voor Witvrouw in 1.47.2=
140.809 km.

Vijfde wedstrijd:

Toerwagens groep 5, 1 600-2500 cc:

1. Toine Hezemans, Porsche 911, in

60.13.4=146.62 km. Snelste ronde voor He-
zemans in 1.40.6=150.05 km.

Boven 2500 cc: 1. Dieter Basche (Dld.),
in BMW 2002 Tl, in 60.05.6=145.70 km.
Snelste ronde voor Quester in 1.41.7=
148.42 km.

a.s.v sandevoerde

organiseert

herfstrally

Zaterdag 20 september a.s. organiseert de
autosportvereniging 'Sandevoerde' in sa-

menwerking met de Ver. Reserve Politie

te Zandvoort de traditionele herfstrally.

Gestart zal worden in de A- en B-klasse.
De lengte van de rit bedraagt 300 km en
de finish is in Beverwijk. De gemiddelde
snelheid in klasse A is 36 km en in klasse
B 30 km. De eerste start vindt plaats op
het De Favaugeplein, hierna zullen om de
minuut twee deelnemers vertrekken.
De prijsuitreiking zal geschieden in hotel

Esplanade. De uitreiking zal worden ge-

volgd door een bal, waaraan het dansor-
kest 'The Gees' muzikale medewerking zal

verlenen.



twee brullende muizen
'De muis, die brulde' is een titel, die geldt du ras vrijwel uitsluitend bananen (de uit

voor allebei de Centraal-amerikaanse

dwergstaatjes El Savador en Honduras,

die met elkaar in oorlog raakten naar aan-

leiding van een voetbalduel.

Maar natuurlijk waren er al spanningen

en die werden zeker niet alleen veroor-

zaakt door klupchauvinisme. Het is de eko-

nomische situatie in beide landen, die uit-

eindelijk leidde tot een primitieve oorlog,

die duizenden mensen het leven heeft ge-

kost!

In het Centraalamerikaanse Bekerduel kwa-
men tenslotte (hoe kon het slechter tref-

fen) Honduras en El Salvador tegen elkaar

uit. Toen El Salvador won, begon men in

Honduras met relletjes, werden aldaar wo-
nende Salvadorenen aangevallen en hun
huizen en winkels verwoest en geplunderd.
Tenslotte stuurde de regering van Hondu-
ras haar vrij antieke luchtvloot naar het
buurland en koos die van El Salvador
eveneens het luchtruim. Niet alleen werd
een grote Amerikaanse olieraffinaderij in

El Salvador in brand geschoten, maar ook
huizen en mensen werden het slachtoffer

van deze mini-oorlog.

Het bleef niet bij een oorlog in de lucht,

want de troepen van El Salvador kwamen
over de grens en drongen Honduras bin-

nen. Het waren maar kleine legertjes, maar
het vechten was echt en er werden heel

wat slachtoffers gemaakt, tot de Organi-
satie van Amerikaanse Staten tussenbeide
kwam en de kemphanen ernstig verzocht
het vuren te staken, waaraan ze, naar het
schijnt, niet al te punktueel gehoor heb-
ben gegeven.
Men kan zich tegenwoordig nog maar

over weinig verwonderen. Waneer de rege-

ring van het 'nuchtere' België op aller-

hoogst niveau gaat protesteren 'wanneer
een wielrenner op doping wordt betrapt, is

het niet te verwonderen dat men zich in

warmer landen op regeringsniveau kwaad
maakt over de uitslag van een bekerwed-
strijd. Maar de Belgen hebben geen troe-

pen naar Italië gestuurd en Rome is door
hen niet gebombardeerd.

Die voetbaluitslag echter was precies de
druppel, die de emmer deed overlopen,

beide natietjes, waarvan de bevol-

Guatemala beruchte United Fruit heeft
ook hier het heft in handen). Deze sterk
eenzijdige kuituur dwingt het land tot im-
port van andere nodige zaken. De winsten
uit de kuituur gaan ten dele naar Noord-
Amerika, ten dele naar de rijke families,
die de grond bezitten. Gevolg is ook hier
weer een zeer brede onderlaag van 'have-
nots'.

De eksploitanten der grote ondernemin-
gen in Honduras maakten maar al te graag
gebruik van

v
de goedkope arbeidskrachten

van over de grens. Maar tegelijk bleek,
dat de lieden uit El Salvador die zich in

Honduras kwamen vestigen, vastbesloten
waren zich hier een bestaan op te bouwen.
Dat ligt voor de hand, want vooral dat
soort mensen emigreert!

B. F. BERSMA
25 JAAR D1REKTEUR
SOCIALE ZAKEN
Gistermiddag herdacht tijdens een intieme
bijeenkomst in het gemeentehuis de heer
B. F. Bersma het feit, dat hij een kwart
eeuw direkteur was van de gemeentelijke
sociale dienst.

Bij de ontvangst van de heer Bersma in

het raadhuis waren de leden van het kol-
lege van b en w, enige raadsleden en een
klein aantal genodigden aanwezig.
De jubilaris werd achtereenvolgens toe-

gesproken door burgemeester A. Nawijn,
de wethouder van sociale zaken, de heer
J. L C. Lindeman en de heer D. Vader.
De heer Nawijn liet zijn waarderende woor-
den aan het adres van de heer Bersma
vergezeld gaan met het overhandigen van
een enveloppe met inhoud.
Na het officiële gedeelte van de bijeen-

komst bestond voor het gezelschap gele-
genheid de direkteur te feliciteren.De regering van Honduras zag dit met

lede ogen aan en nam maatregelen om de
Salvadoreense 'import' het leven onmoge- 7 « V "7<i«i»lvr»nWm*.Pii«K»r.'
lijk te maken. En ook waren er groepen

/"ö>v ' ^andvoortmeeuwen
bandieten, die te vuur en te zwaard tegen
de Salvadoreense immigranten te keer
gingen.

En deze moeilijkheden vormden de ach-
tergrond van de oorlog, die uitbarstte naar
aanleiding van een voetbalwedstrijd.

Honduras en El Salvador behoren tot de
kleine staatjes, die, vooral dank zij Ameri-
kaans werk achter de schermen, zich in-

dertijd hebben afgescheiden van Mexico.
Men kan hier gemakkelijk een 'verdeel en
heers' politiek toepassen. Men ziet hier

Uitslagen zaterdag 30 augustus:
Zeeburgia 1—Zandv.m. 1

Zandv.m. 3—Bloemendaal 2
Zandv.m. 4—Kenn.land 8
Adspiranten:
Zandv.m. a—TYBB a
BSM a—Zandv.m. b
Zandv.m. c—TYBB c
TZB a—Zandv.m. d
Zandv.m. e—DIO a
Zandv.m. f—EDO f

Pupillen A:

ook de gebruikelijke driedeling: vreemd ka- ? ^' 1 tvrr o
pitaal, inlandse profiteurs en een leger, dat ^JlZ'm T~Vna, <T
bij staatsgrepen e.d. een rol speelt.

Zandv.m. 3—EDO 3

Men heeft getracht door een soort 'Ge-
meenschappelijke Markt' de situatie te ver-
beteren, maar de fundamenten deugen niet.

Er is hevig gevochten, maar geen van
beide staten beschikt over de middelen om
lang oorlog te voeren en niemand, heeft er
belang bij een van de twee daaraan te
helpen. Het zal wel weer op vrede uit-

draaien, maar daarmee zijn de oorzaken
van de broedertwist niet weggenomen.

TYBB 5—Zandv.m. 5
TYBB 7—Zandv.m. 6
TYBB 8—Zandv.m. 7
Pupillen B:
EDO a—Zandv.m. a
Zandv.m. c—Zandv.m.

NZH TARIEVEN
OMHOOG

want beide natietjes, waarvan _-
king dezelfde taal spreekt, lagen allang -OP INTERLOKALE LIJNEN
met elkaar overhoop.

De nog geen 3Vz miljoen Salvadorenen
zitten samengeperst in een landje dat nog
niet eens zo groot is als het onze, terwijl

de dik 2Vï miljoen Hondurezen over veel

meer ruimte beschikken. Beide landen ver-

Uitslagen zondag 31 augustus:
Vriendschappelijk
Zandv.m. 1—A. Forward 1

Zandv.m. 2—A. Forward 2
Zandv.m. 3—A. Forward 3
Kompetitie:
DEM 6—Zandv.m. 7
Zandv.m. 8—ADO '20 6
Zandv.m. 9—DIO 5
Zandv.m. 10—Hoofddorp 6
Zandv.m. 12—BSM 6
Junioren:
Zandv.m. b—Hoofddorp b
Zandv.m. c—WH a
Zandv.m. d—Haarlem d

Programma woensdag 3 september:

1

Met ingang van j.l. maandag zijn de tarie-
ven van de Noord-Zuidhollandse Vervoers
maatschappij voor haar interlokale lijnen
verhoogd. Hiervoor werd toestemming ver-
leend door het ministerie van Ekonomische . .„_.„..„„„ „ ucll

tonen het gewone beeld van een Zuidame- Zaken te Den Haag. Aanvankelijk wilde de Vriendschappelijk
rikaanse staat: armoe en analfabetisme, maatschappij al in mei tot een verhoging Zandv m komb SHS
met als gebruikelijk ekwivalent een zeer overgaan, maar zoals bekend is, werd daar

''
'

hoog geboorte-overschot. Derhalve zoeken een stokje voor gestoken door een algeme- '
"~

de Salvadorenen werk in Honduras en be- ne prijsstop. ro
In juni mocht de NZH van het ministerie *3 1 cl IItlFIjlCC

de tarieven voor de stadsnetten optrekken,
vorige week werd ook ontheffing verleend
van de prijsmaatregel voor de tarieven op
de buitenlijnen. „„„_ _ . ...

n M-7U * _, . , ,
20°° Brandmelding

„ dkk„
Ze9t de

J?
ri

.

efsverhoging nodig 4444 Politie (alleen noodgevallen)
te hebben om een dit jaar verwacht eks- anaa -irma incR D«n«i«
ploitatietekort van ruim twee miljoen gul-
den enigszins te beperken.

Op de interlokale lijnen zijn de enkele
ritten voor afstanden tot omstreeks zeven-

IT^movltvaafl tien k'l°meter vijf cent duurder geworden.
IWdHlCllJlCCUi" Retouren, 'rittenkaarten. en abonnementen

••-« zijn op dezelfde basis verhoogd. Vooi
afstanden langer dan zeventien kilometer
bleven de prijzen in het algemeen ge
handhaafd, en werden alleen maandabonne
menten iets duurder.

Hiertegenover staat dat de gebruiksmo-
gelijkheden van de rittenkaarten werd
verruimd. De zesretourenkaarten zijn ver-
vangen door een twaalfrittenkaart, die on-
persoonlijk is en niet, zoals thans met de
zesretourenkaart het geval is, binnen veer-
tien dagen moet zijn opgemaakt.

2—1
3—5
6—3

1—1
uitg.

2—9
'afg.

2—5
0—7

3—0
1—1
4—1
3—1
0—7
1—6

1—2
6—0

5—1
1—2
4—2

4—4
3—0
3—0
4—2
7—1

10—0
9—1
1—11

19 u.

derven daar de arbeidsmarkt. Vandaar de
spanning tussen beide volken zoek al-

tijd maar ergens naar de broodwagen; die

is steeds in de buurt!

Beide landen moeten het vooral hebben
van hun agrarische produktie. El Salvador
produceert vrijwel uitsluitend koffie, Hon-

Kamerbreed-
tapijt

meubelstottering

't Interieur
Stationsplein I3-I5

Tel. 3346, na 18 uur 2565

TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
3569 Sekretariaat 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 18

Te huur gevr.: vrije GARA-
GE of SCHUUR. Tel. 4408.

S P O E L D E R'S

KAPPERSHUIS

wegens vakantie gesloten

van 7—22 september

HALTESTRAAT 14

KOLLEKTE
KON. WILHELMINA FONDS
BRACHT RUIM ƒ 2.400 OP
De afgelopen zaterdag in Zandvoort en de
buurtschap Bentveld gehouden kollekte — -—
t.b.v. het Koningin Wilhelmina Fonds heeft Telefoon 2318.
ruim 2400 gulden opgebracht. Vanzelfspre- 7 7 „Aoxmnokend is het bestuur van de afd Zandvoort Gewoon burger-KOSTHUIS
van het fonds bijzonder ingenomen met dit

gez0
£j]* '"Zandv. Br. ond..

wel bijzonder fraaie resultaat van de inza-
nr - 6°ni bur. Zandv. Crt.

ülfhniL
sa

!5

t,e
i

en het
J
bren 3 ,

1

kollektanten en Te koop: een HOES voor
publiek dank voor de verleende medewer- Daf-Daffodil, / 32,50.
kin9

' Zandvoortselaan 60.

Drie PARKIETEN met kooi
te koop, prijs f 20,-. Hal-
testraat 81, tel. 3959.

Te koop: STAPELBED,
ƒ 50,-. Telefoon 4632.

Te koop: TRAPSKELTER,
f 30,-. Frans Zwaanstr. 68.

Gevr.: NAAISTER voor het
maken van enige eenv. zo-
merjurkjes naar patroon.

Autobusdienstondememing
vraagt sollicitanten ter opleiding tot

buschauffeur
voor de standplaatsen Haarlem,
Leiden en Voorburg.

• Rijbewijs BE vereist

• Gratis opleiding voor rijbewijs BCDE

• Goed salaris

• Goede sociale voorzieningen

• Vrij vervoer -ook voor het gezin —
op het gehele lijnennet

• Gratis uniform

• Vijfdaagse werkweek.

Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen door
onderstaande coupon te zenderi~aan:

NOORD-ZUID-HOLLANDSE
VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V.

Leidsevaart 396, HAARLEM

MONTEUR
AAN HUIS!

T.V. • RADIO - WASAUTOMATEN, enz.

Vrijblijvend prijsopgaaf

TELEFOON 02507 - 3267

Naam: , ,,.

Adres: ,,,,,

Woonplaats:

Leeftijd:

ZC 2-9

• lt*tMtf«tt»

illillillll'l

ETEN
in het Restaurant van hotel SONNEWENDE.
U zult tevreden zijn!

Mr. TROELSTRASTRAAT 62 — TEL. 3088

Gevr.: flink zelfst. MEISJE
of VROUW in- of extern.

Mevr. Bos, Thorbeckestraat
21, telefoon 5274.

Aangeb.: Bouclé KAMER-
TAPIJT, 4 x 4.75 m. v. Len-
nepweg 16/1. Na 5 uur.

Gevr. v. dir.: flink zelfst.

DAGMEISJE. Hoog loon.

Mevr. Siemons. Dr. Gerke-
straat 76, telefoon 3307.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook •

muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,

C 18.30-21.30 uur).

WIJ ZOEKEN

EENZAME MANNEN
s

Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.

Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven

te delen in voorspoed en
tegenspoed.

Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij

geen avonturiersters kun-

nen gebrwken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-

making naar U toe te ko-

men.

Vraagt U eens onze uitge-

breide kleurenreportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-

tingen. Het Duits-Neder-

landse bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post-

fach 1466, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

tekent

vJ7 STUDIO
o.l.v. Gloria & M. TscJiemoff, J. L. Zielstra

Wagenweg 208, Haarlem, tel. (083) S1Z181

ÏS1

Ballet - Bewegingskunst

Modern ballet - American Jazz

volwassenen-, kinder- en kleuterclubs

Standaarddansen

Zuid-Amerikaanse en

modedansen

Scholieren-, volwassenen-
en echtparenclubs

BALLETLESSEN GEMEENSCHAPSHUIS ZANDVOORT
Voor kinderen en kleuters op donderdag om 4, 5 en 6 uur. Inlichtingen en aan-

melding: Gemeenschapshuis of via Balletstudio Haarlem, tel. (023) 31 21 81.

PROSPECTUS OP AANVRAAG '

ÉFmm<mm i

K00KI1$!
|

EEN REDEN TOT FEESTVREUGDE !

DIRK' 'iBROEK JAC.HtfMNS 11

aaan de tien laar woensdaa- en donderdaakoooies Wgaan de tien jaar woensdag- en donderdagkoopjes

vieren met maar liefst

Gedurende tien weken tracferen wij u iedere week
op tien extra-speciale

renl
voor de laagste prijzen die we maar kunnen "versieren"!

HIERISDE1?SERIEW0R3'4SEPT.
[{

Als dat geen feestprijs is

SHERRX 4&>»
FINO ^rf«fr

MEDIUM DRY pBX\l&
ons grote succes

!

Ook dit gedurende

twee dagen:

ONTBIJTKOEK
(en niet

zo'h kleintje!)

Zd klaar die heerlijke pudding !

INSTANT
PUDDING

pAKJe
voor halve

LITER

Uit de beroemde Franse keuken
aangepast aan de Nederlandse smaak!

SWij importeerden:

FRANSE
» SOEPEN

ZILVER.

IZAKJES

Zoek uit ! Verschil lende 'smaken

Tien jaar geleden lanceerden

de twee Amsterdamse supermarktondememers

DIRK VAN DEN BROEK en JAC. HERMANS
hun eerste gezamenlijke koopjes op

WOENSDAG en DONDERDAG !

Met extra lage prijzen midden-in-de-week

wilden wij onze klahten een reden te meer geven

om voortaan de wekelijkse gezinsinkopen bij voorkeur

niet op de drukke vrijdag en zaterdag te doen.

EEN SCHOT IN DE ROOS !

'Het dubbele voordeel op woensdag en donderdag

(én het rustiger winkelen én de aantrekkelijke koopjes)

maakte deze dagen favoriet bij duizenden huisvrouwen

.... week in week uit ... nu al tien jaar lang !

PROFfMARGARINE
staat elke week op het koopjes-programma I

Halen maar deze sensationele aanbieding!
'

ABRIKOZEN
,0AM S.,

Magen

I) CLOSET
f/i

FfcPIER

ROUEN,

Voor Uw Melitrapot:

.. KOFFIE- s, , J*g
H FILTERS ™2 stüks

Geen luxe maar een normaal gebruiksartikel 1

C£LSTOFVp!eren")^Pckken
"dus 12x10'

is liefst

120 stuks

Ï

C£LSTOF"P°P:eren"

ZAKDOEKJES
Weiger om elders nog een luxe prijs te moeten betalen!

Wm Ook deze prijs kan maar twee dagen-. dmEbkwBfak. II

AFIVASB0RSTEL^Z9lf

DIRK BROEK OAC.HERMANS
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte

abonnementsprijs / 10,- per jaar

per post / 11,-; buitenland / 13,-

losse exemplaren 20 cent

giro 52 33 44 tn.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 21 35

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

huldiging sportleraar

j. a. b.van pagee
in w. gertenbachschool

In de aula van de Wlm Gertenbachschool

voor M.A.V.O. die woensdagmiddag in een

ware bloementuin was herschapen, verwel-

komde de direkteur der school, de heer C.

M. J. SInke, de talrijke aanwezigen, die ge-

komen waren om de heer J. A. B. van Pa-

gée ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubi-

leum als leraar lichamelijke oefening, geluk

te wensen.

Onder de aanwezigen bevonden zich het

voltallig kollege van burgemeester en wet-

houders, de sekretaris der gemeente, enige

raadsleden, direkteuren van takken van

dienst, kollega's ?owel van de Wim Gerten-

bachschool als van andere scholen en be-

stuursleden van plaatselijke sportverenigin-

gen. Voorts gaven van hun belangstelling

blijk oud-burgemeester mr. H. M. van Fe-

nema en de voorganger van de heer Sinke,

de heer E. R. Koerselman.

Burgemeester Nawijn, die vergezeld was
van zijn echtgenote, richtte als eerste
spreker het woord tot de jubilaris, in zijn
waarderende woorden ook mevrouw Van
Pagée en hun, eveneens aanwezige zoon
betrekkend. De burgemeester prees het ge-
meentebestuur, dat indertijd de heer Van
Pagée heeft benoemd. Deze benoeming
heeft n.l. tot gevolg gehad dat, dank zij de
blijheid en positieve instelling van de heer
Van Pagée, de leerlingen in hun school-
jaren méér hebben meegekregen dan zij

zich volgens de voorschriften moesten
eigen maken. Uit de vanzelfsprekendheid
waarmede de heer Van Pagée deze ekstra
taak vervulde bleek hoezeer hij zijn beroep
als roeping zag. Voorts memoreerde de
burgemeester de periode waarin de heer
Van Pagée, samen met zijn echtgenote, de
plaatselijke gyymnastiekvereniging O.S.S.
had geleid, alsmede het belang dat de ge-
meente indertijd had "bij het beschikbaar
zijn van een deskundige kracht als mas-
seur-heilgymnast. Ten slotte bracht spreker
de grote erkentelijkheid van het gemeente-
bestuur tot uiting door het overhandigen
van een couvert met inhoud. Mevrouw Van
Pagée- mocht een boeket rozen in ont
vangst nemen.
De volgende spreker, de heer H. Gor-

dijn, voorzitter van de ouderkommissie, zag
in de persoon van de jubilaris niet alleen
een gewaardeerd en geacht docent van de
Wim Gertenbachschool maar tevens een
goede vriend. Afgaande op het oordeel van
de kinderen, een oordeel dat doorgaans
zeer betrouwbaar is, kan de Wim Gerten-
bachschool zich met een leraar als de heer
Van Pagée gelukkig prijzen.

De direkteur, de heer Sinke, meende dat
hij weinig behoefde toe te voegen aan de
woorden, waarmede hij de jubilaris tijdens
een bijeenkomst met leerkrachten en leer-

lingen had toegesproken. Als ouders
noemde hij de heer en mevrouw Van Pagée
een voorbeeld voor iedere vader en moe-
der. De veronderstelling dat een leraar, die
40 jaar achtereen les heeft gegeven in li-

chamelijke oefeningen heel erg moe moet
zijn, werd door het jeugdige uiterlijk van
de jubilaris wel gelogenstraft. Omgang met
de-jeugd doet kennelijk jong blijven.

Daarna volgde de aanbieding van 't cadeau
van de leerlingen, de docenten en de
ouderkommissie, namelijk een radio en een
tuinstoel, welke door het echtpaar Van
Pagée verrast in ontvangst werdeh geno-
men.
De gymnastiek vereniging O.S.S. ver-

klaarde bij monde van haar voorzitter, de
heer J. H. B. Brink, nog steeds erkentelijk

te zijn voor de 17 jaren, waarin de heer
Van Pagée O.S.S. tot grote bloei had ge-
bracht.

ETEN
in het Restaurant van

HOTEL SONNEWENDE
U zult tevreden zijn.

Mr. Troelstrastraat 62 • Telef. 3088

WINTERDIENSTREGELING

VOOR LIJN 80 EN 81

VRIJWEL ONGEWIJZIGD

Met ingang van zondag 29 september a.s.

wordt de winterdienstregeling '69-70 van
de NZH van kracht. De dienstregeling van
lijn 80 — Zandvoort-Haarlem-Amsterdam— is vrijwel ongewijzigd gebleven. Alleen
de laatste rit van Haarlem naar Zandvoort
heeft een geringe wijziging ondergaan. De
laatste bus zal vijf minuten later van de
Tempelierstraat vertrekken (wordt 0.35 u.)

om in Heemstede-Aerdenhout een betere
aansluiting aan de treinen te geven. De rit

naar de garage aan de Leidsevaart wordt
daardoor ook vijf minuten later.

De lijndienst Zandvoort-Bloemendaalse
strand-Haarlem (lijn 81) zal gedurende het
winterseizoen met één bus worden onder-
houden. De dienstregeling is gelijk aan die

van de winter '68-'69.

De heer J. W. Duijff, voorzitter van de
afdeling Haarlem van Leraren in de licha-

melijke oefeningen, noemde de jubilaris een
levende propaganda voor het vakonderwijs.
Chauvinisme was hem vreemd, gezien zijn

oprechte vreugde wanneer tegenstanders
tot goede prestaties kwameji.
Namens de A.B.O.P. voerde de heer J.

J. Eertink het woord. Spreker herinnerde
aan de woorden die de hr. Koerselman ach-
jaar geleden bij zijn afscheid van de Wim
Gertenbachschool had gesproken: „Ik zou
bijna beginnen te geloven dat ik toch wel
een bijzonder mens ben." Deze woorden
zouden thans ook door de heer Van Pa-
gée gezegd kunnen worden. Het bijzondere
van de jubilaris zag de heer Eertink in zijn

liefde voor het leven en met een klein voor-
beeld wist spreker deze liefde voor het le-

ven te illustreren, er aan toevoegend dat
deze liefde niet door één persoon gebracht
kan worden en de oorsprong in het gezin
gezocht moet worden.

Hierna was het woord aan de jubilaris.

In een geestige speech beantwoordde hij

de diverse sprekers persoonlijk. In de per-

soon van burgemeester Nawijn bracht hij

zijn dank over aan het gemeentebestuur,
de prettige verhouding gedurende de afge-

lopen 38 jaar memorerend. Spreker vond

thans toch wel het moment aangebroken
om te bekennen dat hij onder valse voor-
wendsels zijn funktie had aanvaard: sollici-

tatiebrieven liet hij namelijk altijd door zijn

vader schrijvenl Nadat in de krisistijd zijn

salaris werd gehalveerd brak voor hem een
angstige tijd aan. Bezuinigingsmaatregelen
hadden bijna zijn ontslag tot gevolg gehad,
ware het niet dat op het laatste nippertje
een oplossing werd gevonden: indien de
straatlantaarns om en om gedoofd zouden
worden leverde dit net voldoende op om
het salaris van de gymnastiekleraar uit te

betalen!

Nadat de jubilaris woorden van harte-
lijke dank had gesproken voor de ontvan-
gen bloemen, cadeau's en andere bewijzen
van medeleven kregen de aanwezigen de
gelegenheid hem en zijn gezin de hand te

drukken. Het kenmerkende van deze recep-
tie was de warme genegenheid, waarmede
de talrijke aanwezigen uiting gaven aan
hun sympathie voor een leraar, die door
zijn spontaan en hartelijk optreden 38 jaar
lang een plaats in de harten van jong en
oud heeft ingenomen. Dat zijn, in alle rede-
voeringen naar voren gebracht liefde voor
de jeugd geen holle frase was heeft de
heer Van Pagée, zij het onbewust, zelf be-

wezen toen hij in zijn dankwoord aan de
heer Sinke de bijeenkomst met alle leerlin-

gen het hoogtepunt van zijn jubileum
noemde. Kr.M.

GEZELLIG UIT?

DAN NAAR DE BAR-DANCING

Diaconiehuisstraat 1

Gehele week geopend vanaf 4 uur

In het weekend W. Kroon aan de vleugel.

ontmoeting tussen pré historie

en twintigste eeuw

in brazilie

kritiek van azb

op gemeentebestuur

in maandblad

De lokale politieke groepering 'Algemeen
Zandvoorts Belang' is vorige week gestart
met de huis-aan-huis verspreiding van een
gestencila blad, dat in het vervolg maan-
delijks zal verschijnen. In het eerste —
augustus — nummer wordt door de redak-

tie van het blad kritiek uitgeoefend op het
in de jongste raadsvergadering behandel-
de voorstel van b en w om juridische stap-

pen te ondernemen tegen de pachters van
de in de circuitduinen gelegen teellandjes,

die hun kontraktuele verplichtingen niet na-

komen.
Volgens het blad zouden b en w met

hun voorstel de bedoeling hebben gehad
de eigenaar van een in de circuitduinen ge-

vestigde manege persoonlijk te treffen.

AZB is echter van mening, schrijft de re-

daktie, dat zolang voor het binnenterrein

van het circuit geen definitieve oplossing
is gevonden 'gerust met de bebouwing van
de stukjes land kan worden doorgegaan,
mits dit op nette wijze geschiedt". Voor de
manege wordt in het blad een regeling be-

pleit 'overeenkomstig de belangen van de
eigenaar'. In afwachting van een dergelijke

regeling zal de raadsfraktie van Algemeen
Zandvoorts Belang zich blijven verzetten

tegen juridische stappen, zoals door b en
w worden voorgesteld.

Verder worden in het blad een aantal

zaken genoemd welke volgens AZB voor
verbetering vatbaar zijn. O.a. de woning-
bouw, openbaar vervoer nieuw-noord naar
het centrum en betere vormen van rekrea-

tie voor de zomergasten. Tevens wenst
AZB maatregelen ter bestrijding van de
geluidshinder van het circuit en de stank
van bedrijven en de rioolzuivering.

In het blad wordt het openbaar spreek-

uur van b. en w. als een 'wassen neus' be-

titeld. Volgens de redaktie zijn b en w hun
toezeggingen, gedaan op het openbaar
spreekuur voor de bewoners van nieuw-

ZEEPOST

Met de volgende schepen kan zeepost
worden verzonden. De data, waarop de
korrespondentie uiterlijk ter post moet zijn

bezorgd, staan achter de naam van het

schip vermeld.

Argentinië: m.s. 'Amstelland', 10-9

Australië: m.s. 'Taronga', 8-9

Brazilië: m.s. 'Cap San Antonio', 9-9

m.s. 'Algorab', 12-9

Canada: m.s. 'Beaveroak', 9-9

m.s. 'Ornefjell', 12-9

Indonesië: m.s. 'Myrmidon', 12-9

Kenya, Oeganda, Tanzanië:

m.s. 'Mokoto', 12-9

Ned. Antillen: m.s. 'Solon', 9-9

Nieuw-Zeeland: m.s. 'Loire Lloyd', 12-9

Suriname: m.s. 'Ceres', 8-9

Verenigde Staten van Amerika:

m.s. 'Alster Express', 8-9

m.s. 'Atlantic Span", 11-9

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:

m.s. 'Katendrecht', 10-9

Inlichtingen betreffende de verzendingsdata
van postpakketten geven de postkantoren.

noord op 27 juni j.l., niet nagekomen.
Naar de mening van de redaktie dreigen

de kulturele verenigingen van Zandvoort
in moeilijkheden te raken 'door het politie-

ke geharrewar tussen het gemeentebestuur
en de Contactcommissie Culturele Belan-

gen'. Hieraan ligt naar het oordeel van de
redaktie mede ten grondslag 'het koele be-

leid en het gebrek aan belangstelling van
b en w voor de kulturele aktiviteiten in

onze gemeente.' Het blad hekelt de trage
afwikkeling van de subsidies aan de ver-

enigingen, waarvan in het bijzonder het

Toonkunst Oratorium Koor het slachtoffer

dreigt te worden. 'Maar er zullen', zo voor-

spelt het blad, 'ongetwijfeld meer klappen
vallen, wanneer b en w niet onmiddellijk

hun koers wijzigen'.

In het AZB-blad wordt een algemene le-

denvergadering van de groepering aange-
kondigd op donderdag 2 oktober a.s. in

hotel Keur aan de Zeestraat. Tijdens de
bijeenkomst zal een nieuw bestuur worden
gekozen en de statuten en het huishoude-
lijk reglement — waarvoor koninklijke

goedkeuring zal worden aangevraagd —
vastgesteld.

Van een geheel nieuwe politieke lijn van
AZB, waarvan onlangs in een lokaal- en
provinciaal blad melding werd gemaakt,
wordt in het blad met geen woord gerept.

WATERGETIJDEN
sept. berijdbaar

HW LW HW LW strand

7 0.07 8.00 12.53 20.30 4.00-10.30
8 1.24 9.00 13.58 22.00 5.30-11.30
9 2.16 10.00 14.39 22.30 6.00-12.30
10 2.50 10.30 15.12 23.00 6.30-13.00
11 3.23 11.00 15.43 23.30 7.00-13.30

12 3.53 11.30 16.12 24.00 7.30-14.00
13 4.23 12.00 16.42 —.— 8.30-14.30

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

FINALES

ZEILWEDSTRIJDEN

UITGESTELD

In verband met de ongunstige weersom-

standigheden werden de voor afgelopen

zaterdag en zondag door de watersport-

vereniging 'Zandvoort' vastgestelde finales

van de kustwedstrijden afgelast. Van uit-

stel komt echter geen afstel. Wanneer de

weergoden meewerken zal op korte termijn

een nieuwe datum voor het houden van de

eindwedstrijden worden bepaald.

\/FH5TFEGFlf krill* I iibUli
HflLTESTR. IB - TEL : 4499 - ZBHDVOORT

Waarom worden de duiven in het park ge-

voerd, waarom worden deze plompe vogels

niet geschoten en opgegeten?

Deze vragen werden steeds weer gesteld

door twee jonge Indianen die onlangs Rio

de Janeiro bezochten.

De Indianen waren leden van een primitie-

ve stam, Beicos-de-Pau, uit de oerwouden
van de Mato Grosso. Ze konden maar niet

begrijpen waarom hun gids hen niet toe-

stond jacht op de duiven te maken. De In-

dianen bekeken ook met begerige ogen de
apen en eksters die honderduit kakelden
op de binnenplaats van een regeringsge-
bouw.

Beide Indianen waren leden van een
stam die volgens antropologen nog in het,

zij het gepolijste, stenen tijdperk leeft. Ze
wilden jacht op de dieren maken omdat
ze een intense afkeer hadden van het voed-
sel der beschaafde blanken. Beiden ver-

langden naar de geroosterde vis, het ape-
vlees en de vogeldelikatessen die ze in af-

gelegen oerwouddorpen eten.

Kairi en Rariri behoren tot een kleine

stam die zijn naam Beicos-de-Pau (houten
lippen) ontleent aan het gebruik om hou-
ten plaatjes in de onderlip van mannelijke
baby's aan te brengen. Met het groeien
van de kinderen worden er steeds grotere
platen ingezet, totdat bij de volgroeide vol-

wassene een plaat ter grootte van een
schoteltje uit zijn lip naar voren steekt.

De jonge Indianen werden naar Rio ge-

bracht door Joao America Peret, de eerste
blanke die in recente tijden een Beicos-de-
Pau dorp heeft bezocht. Peret is de leider

van een ekspeditie van de nationale stich-

ting voor de Indianen. Hij hoopte de India-

nen iets te kunnen bijbrengen over de
blanke beschaving waarmee hun stammen
steeds meer in kontakt zullen komen.
Maar de beide bezoekers waren over het

algemeen weinig onder de indruk van het
'beschaafde' leven in Rio.

Evenals vele inwoners van Rio zelf toon-

den ze een tegenzin tegen de volte, het la-

waai en de drukte in deze stad van 4.5
miljoen inwoners. Televisie verveelde hen.

Van alle opwinding over de maanreis van
de Apollo-1 1 stonden ze wel perpleks,
maar ze stelden er geen belang in.

Kairi (13) en Tariri (17), beiden in

spijkerbroeken en tennisschoenen, konden
mannen en vrouwen op straat niet uit el-

kaar houden, omdat ze in uiterlijk zo veel

op elkaar leken. De Indianen vonden het
verwarrend, dat de vrouwen kort haar en
de mannen lang haar hebben. Ofschoon zo-

wel Kairi als Tariri het haar tot op de
schouders dragen, vonden ze toch de haar-

dracht van de mensen in Rio verwarrend
omdat iedereen kleren droeg. In hun oer-

wouddorpen is iedereen tot het middel
naakt, zodat de geslachten gemakkelijk te

onderscheiden zijn.

Produkten van het moderne leven zoals

afscheid

van

(strand)brigadier

In verband met het bereiken van de pen-

sioengerechtigde leeftijd zal eind deze

maand de heer P. Stouthamer, brigadier

bij de gemeentepolitie van Zandvoort, het

korps verlaten.

De heer Stouthamer, die gedurende de
zomermaanden als lid van het stranddeta-
chement in de centrale strandpost in de
Rotonde aan de Strandweg 'resideert',

werd dinsdagavond gehuldigd door de
strandpachtersvereniging. Bij de huldiging
waren vertegenwoordigers van de Federa-
tie van Kampeerverenigingen, de Zand-
voortse Reddingsbrigade en de wa-
sportvereniging 'Zandvoort' aanwezig.
De scheidende brigadier werd achtereen-

volgens toegesproken door de voorzitter

van de Strandpachtersvereniging, de heer
J. Paap, ZRB-voorzitter, de heer J. G. Bi-

senbetger en de hr. J. F. G. van Elteren,

namens de watersportvereniging Zand-
voort. De sprekers lieten hun waarderende
woorden aan het adres van de heer Stout-
hamer van geschenken vergezeld gaan.
Aan het slot van de bijeenkomst, die

plaatsvond in het door kollega's van de
brigadier versierde onderkomen van het
stranddetachement in de Rotonde, dankte
de heer Stouthamer voor de sympathieke
ontvangst.

GEDEELTELIJK

PARKEERVERBOD
HERENSTRAAT
Het gemeentebestuur heeft besloten een

parkeerverbod in te stellen voor de noord-

oostzijde van de Herenstraat*. De verkeers-

maatregel heeft betrekking op het gedeelte

van de straat, gelegen tussen de Louis Da-

vidsstraat en de Grote Krocht ter hoogte

van het verenigingsgebouw 'De Krocht'.

de pil waren geen nieuws voor de beide
Indianen. De vrouwen van de Beico-de-Pau
stam passen reeds lang geboortebeperking
toe. Een sterke thee, me-kra-ken-do ge-

naamd, wordt twee weken lang iedere dag
gedronken en maakt de vrouw twee jaar

lang onvruchtbaar. Als een vrouw kinderen
wil hebben drinkt zij een tweede soort
thee die het effekt van de eerste teniet

doet. Volgens Peret is deze wijze van ge-

boortebeperking doeltreffend.

Om in de binnenstad van Rio bij zons-
ondergang te zijn was een alarmerende er-

varing voor de beide bezoekers uit het

stenen tijdperk. Steeds namelijk wanneer
de beide Indianen in de late namiddag nog
niet op weg naar Perets huis (waar ze
verbleven) waren gegaan, raakten ze
hoogst opgewonden. De Indianen, gewend
aan het gevaar om na het invallen van de
duisternis in het oerwoud te zijn, waren
vreselijk bang dat Peret zijn weg naar huis

in het donker niet zou kunnen vinden. Geen
enkele geruststelling was in staat hen te

kalmeren wanneer de zon onder ging en
het licht zwakker werd.

Nu terug in hun oerwouddorp, zijn Kairi

en Tariri gelukkige beroemdheden, die

nieuwsgierige vrienden en familieleden to-

nen hoe men zijn tanden moet poetsen en

een bad nemen.

BURGERLIJKE STAND

29 augustus-4 september 1969

Geboren: Anton Gerrit, z.v. J. Paap en

G. C. van Loevezijn; Serge Ignatius Maria,

z.v. S. A. van Keulen en J. A. F. Bouberg

Wilson.

Ondertrouwd: Robert van Leeuwen en

Maria Catharina Cornelia Haak; Rudi van

Vlaanderen en Janna Molenaar; Adrianus

Johannes Josephus van Gooi en Mathilde

Irene Buitink; René Marcel André Duques-

noy en Wilhelmina Francisca Meems; Ed-

ward Pieter Kerkman en Carla Pieter An-

thonia Waterdrinker; Rutgerus Hendricus

Warmerdam en Marie Madeleine Hildering;

Jacques Christiaan van de Pijl en Carolina

Wilhelmina Maria Aleven; Petrus Adrianus

Scheffelaar en Antoinetta Grada Smits;

Gehuwd:
Willem Krijgsman en Hendrika Aafje Rij-

per; Martinus Coenraad en Joyce Henna
Haras; Arnoldus Zellerhoff en Ellen Smit;
Johannes Mattheus Petrus Karolus van
Delft en Metta Hermina van Duijn; Wilhelm
Martinus Johann Berends en Frida Anna
Maria Keur.

Geboren buiten de gemeente: Christo-

pher Grant, z.v. E. L. Head en K. M. Pen-
fold.

Overleden buiten de gemeente: Hendrika
Helena Kramer, oud 60 jaar, geh. met C.
Schuiten; Hedwig Elsa Domhardt, oud 86
jaar, geh. gew. met E. J. Kummer; Emelius
Frits Heerenveen, oud 65 jaar, geh. met S.
Jansen; Anna Adriana van der Dussen, oud
79 jaar, geh. gew. met A. H. M. S. von
Magius.

Voor

RADIO en TV
naar

Radio Peeters nv

ook voor uw

grammofoonplaten
naar

Radio Peeters nv

en natuurlijk ook voor uw

grammofoon en

bandrecorder
naar

Radio Peeters nv

en bovendien voor uw

huishoudelijke
apparaten
naar

Radio Peeters nv
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weekblad vrij nederland

schrijft over

aiiaire hugenholtz

In het nummer van deze week van 'Vrij

Nederland' wordt door de schrijver van de

rubriek 'Bij ons in Holland' aandacht be-

steed aan de deining die tn Zandvoortse

VVD-krlng is ontstaan rond de verklaring

van de heer Hugenholtz (volgens VN een

zeer prominent lid van de vvd) ten gunste

van het kolonelsbewind in Griekenland. Wij

laten het artikel hier onverkort volgen.

Op 1 april 1962 spoelde er aan 't Zand-
voortse strand een mysterieus beeld aan,
dat afkomstig moest zijn van het Paas-
eiland en dat op eigen kracht bij wisse-
lend tij de lange weg getrokken had door
zee naar Neerlands schoonste badplaats.
Een slecht Duits sprekende Noorse pro-

fessor stelde de herkomst van het beeld
vast, het moest inderdaad van het Paas-
eiland afkomstig zijn, maar het bleef een
raadsel hoe het beeld helemaal in Neder-
land verzeild was geraakt.

Het was een vrij aardige, goed geslaag-
de aprilgrap. De Noorse professor was
Edo van Tetterode, van de steenhouwerij
in Amsterdam, die het beeld zelf vervaar-
digd had, het bij eb in zee had getrokken
om het bij vloed weer te laten opduiken.
De heer Van Tetterode is deze dagen om
andere redenen zelf in het nieuws opge-
doken. Hij is voorzitter van de VVD-afde-
ling Zandvoort-Bentveld, en die afdeling
heeft zich geërgerd aan lovende uitlatin-

gen van VVV- en Circuitdirekteur J. B. Th.
Hugenholtz ten aanzien van het kolonels-

bewind in Griekenland. In een interview met
H. Smits van het Algemeen Handelsblad
(op 26 juli, de dag van de Cubaanse re-

volutie), zei hij, dat wij een voorbeeld
moesten nemen aan het 'nieuwe, krachtige
bewind in Griekenland, waarvan ik een
groot bewonderaar ben, dat kunt u gerust
schrijven.' Smits schreef het, en Hugen-
holtz was later nog zo vriendelijk het voor
andere media (tv) te herhalen.

De VVD van Zandvoort-Bentveld, waar-
van Hugenholtz een zeer prominent lid is

(zijn vrouw, M. S. Hugenholtz-van Rhein-
eck Leysius, zit in de gemeenteraad)
heeft over deze kwestie een bestuursverga-
dering belegd en is met een verklaring ge-

komen, waarin zij zich nadrukkelijk distan-

tieert van de opmerkingen van de heer Hu-
genholtz over het kolonelsbewind in Grie-

kenland zoals die in de pers zijn weerge-
geven. 'Wij achten de huidige toestand in

Griekenland in strijd met de beginselen van
vrijheid en democratie', aldus het afdelings-

bestuur.
Voorzitter Edo van Tetterode, zwaar,

massief gebouwd, met baard en snor, als

een levend borstbeeld van zichzelf, ver-

klaart tegenover ons: 'Juist van de opmer-
kingen van Hugenholtz moeten wij ons dis-

stantiëren, omdat wij in het verleden ach-
ter vrijwel al zijn plannen en ideeën heb-
ben gestaan. Hij is een geniaal verkeers-

deskundige, in sommige opzichten zie ik

hem zelfs als een profeet. Al in 1947 voor-

spelde hij, dat er in Nederland in 1970 één
miljoen tot anderhalf miljoen auto's op de
weg zouden zijn. Dat leek toen een veel

te hoog cijfer, maar hij heeft gelijk gekre-

gen. Nu zegt hij, dat wij voor 1990 moeten
rekenen op circa 8 miljoen auto's op de
Nederlandse wegen. Allemaal interessante

voorspellingen die hij er niet zo maar uit-

flapt als die opmerking over Griekenland.'

Heeft de heer Van Tetterode er enig

idee van, waarom Hugenholtz het nodig

oordeelde zo iets over Griekenland te zeg-
gen?

'Ik weet het niet. Het vervelende is, dat
hij nu met vakantie is.' 'Naar Grieken-
land?' 'Nee, naar Mallorca. Maar ik heb
een kort gesprek met hem gehad en ik ge-
loof dat hij bedoeld had te zeggen, dat hij

blij was met een sterk regiem in Grieken-
land tegenover de communistische landen
en als tegenwicht voor de Turkse druk.
Maar wij blijven dat, als liberalen, onaan-
vaardbaar vinden. Ik ben er trouwens van
overtuigd dat het in Griekenland veel er-

ger is dan wij nu weten.
Zoals na de oorlog pas de juiste feiten

aan het licht kwamen over nazi-Duitsland.'
Edo van Tetterode meent dat er in het

geval Hugenholtz mogelijk sprake is van
een ongelukkige samenloop van omstandig-
heden. Op 24 februari dit jaar heeft het
echtpaar Hugenholtz een ernstig autO'
ongeluk gehad. De heer Hugenholtz moest
een oog missen, en mevr. Hugenholtz brak
twee armen en verbrijzelde een heup. Zij

zijn, toen ze wat opgeknapt waren, weer
veel te snel aan het werk gegaan, 'leder

van ons zei in die dagen: waar blijft toch
die weerslag, die moet komen. Toen wij
dat krantebericht lazen, dachten we: dat
is het.'

Vraag is, of het nu allemaal zo makke-
lijk zal verlopen in de raad, met daarin
mevrouw Hugenholtz als echtgenote van
een gekapitteld man. Edo van Tetterode
meent echter dat zij zich niet om man-lief
uit haar evenwicht zal laten brengen, 'zij

stelt zich altijd voldoende onafhankelijk
op.' Overigens is de samenwerking tus-

sen de drie VVD'ers in de Zandvoortse
gemeenteraad perfekt, en ook die met de
vier raadsleden van de PvdA. 'Maar voor
de rest is het hopeloos,' aldus de heer
Van Tetterode. 'Van de tien overige raads-
leden zijn er twee van de KVP die niet

met elkaar spreken, ARP en CHU kunnen
ook niet erg overweg, er zijn twee bij Koe-
koek weggelopen boeren die ruzie hebben,
er zijn twee mensen van de anti-Pier-partij

en er is nog iets van gemeentebelangen.
U kunt van mij aannemen, dat de komst
van D'66 in de Zandvoortse gemeenteraad
sanerend zal werken, wij voorzien ook een
uitstekende samenwerking. Die ontploffing
waar D'66 het over had, zal in Zandvoort
beginnen.' Dat konden wij toen gerust op-
schrijven, aldus de rubriekschrijver van
Vrij Nederland.

toename van
loodvergittiging
in atmosteer

Een nogal alarmerende mededeling in het
jaarverslag van de Haagse Keuringsdienst
van Waren over de mogelijkheid van lood-
verglftlging door uitlaatgassen van auto's
is voor de overheid aanleiding om te over-
wegen daartegen alsnog maatregelen te

nemen .

Zowel bij het ministerie van Sociale Zaken
en Volksgezondheid als bij dat van Land-
bouw en Visserij is men bekend met de in

het verslag van de Haagse dienst genoem-
de omstandigheden, waardver het laborato-
rium voor Grond- en Gewassenonderzoek
reeds enige jaren een rapport heeft uitge-

bracht, nadat de invloed van uitlaatgassen
langs drukke autowegen was nagegaan.

Enkele konklusies uit dit apport waren,
dat het loodgehalte van gewassen langs
autowegen hoog tot zeer hoog kan zijn, af-

hankelijk van afstand en windrichting. Aan-
bevol enwerd dan ook geen granen en
groente te telen in de onmiddellijke nabij-

heid van autowegen en als dit toch het ge-

val is, de groente goed te wassen. De kans
dat lood via de bloedbaan van langs auto-

wegen grazend vee in de melk komt, is vol-

gens het rapport gering, echter wel via

uiers en tepels.

Volgens het rapport neemt de loodvergif-

tiging van de atmosfeer elk jaar met 10

percent toe door het steeds groter wor-
dend aantal auto's. Dit is dan nog slechts

één aspekt; ook koolmonocyde uit uitlaat-

gassen draagt bij tot de luchtvergiftiging.

Het laboratorium zegt in een slotkonklu-

sie, dat maatregelen tegen loodvergiftiging

zeer zeker noodzakelijk zijn,

in het jaarverslag van de Haagse Keu-
ringsdienst wordt o.m. gezegd:

„Bij het tanken realiseert een automolbl-
list zich niet dat op 40 liter benzine 20 gr.

lood meegeleverd wordt en dat hij dit gif-

tige metaal daarna tijdens het rijden in

fijn verdeelde toestand in de atmosfeer uit-

stort. Het is de vraag of, gezien het steeds
toenemende autoverkeer deze loodemissie
op den duur de volksgezondheid niet zal

schaden. Berekend is dat in Nederland
door het autoverkeer per jaar 80.000 kg.

lood wordt verspreid."

Volgens de Haagse Keuringsdienst gaat
het als antiklopmiddel aan benzine toege-
voegde tetra-aethyl-lood bij de verbranding
in de motor over in loodoksiden en loodha-
logemiden, welke ten dele in zeer fijnver-

deelde toestand in de atmosfeer worden
verspreid en bij inademing in longen en
maag kunnen komen. Een ander deel slaat

neer in de direkt omgeving van de autowe-
gen, waardoor de daar groeiende planten
een relatief hoog loodgehalte vertonen. Ver-
vanging van tetra-aethyl-lood door een on-

schuldig antiklopmiddel lijkt hier de aange-
wezen weg, aldus de Keuringsdienst van
Waren.
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zaken

Aanslag op de natuur.

Wanneer in onze dagen het woord wegver-
keer valt, zit men meteen in een problema-
tiek, die nooit ofte nimmer opgelost zal

worden. Want hoe men de kwestie ook be-
kijkt, wegen zullen te allen tijde ontoerei-
kend blijken door de bijna beangstigende
ontwikkeling van het gemotoriseerde weg-
verkeer. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de
oplossing van het probleem gezocht zal

worden in remmende invloeden op de pro-

duktie van auto's.

De autoindustrie is nu eenmaal een be-

langrijke bron van inkomsten voor de mil-

joenen die er zich mee bezig houden. En
geld werkt — zelfs in een tijd waarin hoe
langer hoe meer konservatieve bindingen
overboord worden gezet — nog steeds
fascinerend op massa en individu.

Voorlopig zal men dus de weg van de
minste weerstand zoeken en trachten door
verbreding, verlenging en uitbreiding van
het aantal verkeerswegen te voldoen aan
de eisen van het moderne verkeer. Dit is

een vrij hopeloze zaak, want wat men er

ook aan doet, hoe ver men ook gaat in het
inwilligen van deze eisen, zij zullen steeds
dringender worden en nooit komt er een
dag waarop de automobilisten zeggen: 'Nu
hoeft het niet meer wij zijn tevreden
met wat we hebben!'

Het is ook duidelijk dat de autoriteiten,

die krachtens hun funktie en taak dagelijks

betrokken zijn bij dit gigantische probleem,
niet bepaald bereid zijn een belangrijke
welvaartsbron de pas af te snijden door
het uitvaardigen van beperkende consignes
aan de autoindustrie.

Maar er is iets anders. Als wij het pro-

bleem terugbrengen tot regionale en zelfs

lokale, dan wordt plotseling een geheel an-

dere facet van dit probleem in de strijd ge-

worpen!
Want waarom tobt Zuid-Kennemerland,

waarom heeft Zandvoort een probleem?
Omdat de mensen zich in hun vrije tijd

naar de rekreatiecentra willen begeven. En
dit moet, naar mate de behoefte aan ont-

spanning groter wordt, steeds sneller gaan.

En wat gebeurt er? Men gaat eenvoudig
de redenen waarom men. graag naar de re-

kreatiegebieden trekt, aantasten en als het
ware 'wegcijferen'. Men berekent van jaar
tot jaar het aantal auto's dat zich over de
weg naar bijvoorbeeld Zandvoort begeeft
en dan komt men tot de slotsom dat de
bestaande wegen ontoereikend zijn. Dan
gaat men plannen smeden om wegen te

kreêren, is daar ruim 20 jaar mee doende
en op het moment dat de plannen tot be-
tere en bredere en langere wegen het
levenslicht zien, zijn ze al verouderd en in

zekere zin doodgeboren kinderen.
Een bijzonder kwalijk aspekt van dit ge-

beuren is de aantasting van het landschap,
van het natuurgebied, dat juist de grote
trekpleister voor de rekreatiezoekende
mens is!

Het akkoord dat tussen de Zuid-Kenne^
merlandgemeenten en Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland bereikt is — o.a. een
oost-westverbinding, die dwars door een
mooiste plaatsen van het Amsterdamse
Waterleidingduin loopt, — heeft alles in

zich van een paniekstemming. Men komt er

niet meer uit en nu is het zo ver dat prach-
tig natuurgebied, waar duizenden en dui-

zenden jaarlijks rust en verpozing vinden,
verpest moet worden door benzine- en
oliestank en zenuwslopende geluidshinder.

Eigenlijk is dit alles heel tragisch. Zand-
voort is een rekreatiegemeente en het ligt

midden in een vorstelijk natuurgebied van
onschatbare waarde. Zonder de enorme
afmetingen van het kompleks problemen te

miskennen, mag men gerust stellen dat
Zandvoort zich in het eigen vlees snijdt,

wanneer deze plannen, waarover het laat-

ste woord nog niet is gezegd en geschre-
ven,' uitgevoerd zouden worden.
Want dan wordt het meest voor de hand

liggende motief tot rekreatie in onze om-
geving de rustzoekende mens ontnomen.

MOMUS.

VOETGANGERSACTIE

lïnks-recMs-
lïnks gekeken
oversteken!

„Staat u ook op het punt te ontploffen'?

badfoek

Van de week was er een weerkundige me-
dewerker van een krant, die schreef dat
de maand september best nog wel mooi
kon worden. Goed, dat wil ik wel geloven,

maar dan moeten ze daarboven een beetje
opschieten met de aflevering van mooi
weer, anders is de maand voorbij voor we
't weten!

Nou moet ik bekennen dat het allemaal
wat beter schijnt te worden vanaf woens-
dagavond, want op het ogenblik dat ik dit

schrijf, (donderdagochtend) staat er een
vrolijk zonnetje aan de hemel en is de tem-
peratuur niet eens zo gek.

Met dit al wordt 't aan het strand na-

tuurlijk wel stiller en stiller. Ik zei vroeger
wel eens dat in deze tijd van het jaar de
ras-echte liefhebbers komen, de natuurken-
ners die zich altijd vermaken, als ze maar
buiten zijn. Soms zie je ze langs de vloed-

lijn wandelen, overal kijkend of ze wat
kostbaars kunnen vinden! Dat .kostbare
schuilt voor hen dan in een bijzonder ge-

vormde schelp of eentje met een prachtige

fep

.--yt,t '-'•*!.- -j."v

kleur. Maar een feit is 't, dat ze overal
wat zien en er steeds plezier in hebben.
Het zijn ook mensen, die in het najaar als

de storm giert, over het strand lopen,

soms heel dicht tegen de reep als het wa-
ter hoog staat. Dit soort natuurliefhebbers
houd je niet binnen, zelfs niet met het
zwaarste weerl
We hebben sedert de maandovergang

augustus—september niet veel moois meer
gehad van Moeder natuur, tenminste niet

om lekker aan het strand te liggen luieren.

Zo langzamerhand zie je ook het beeld
veranderen. Je ziet bijna geen fel gekleur-

de badpakjes van gebruinde kotertjes

meer en de vaders en moeders blijven lie-

ver helemaal in de kleren!

En Jans vindt 't allemaal best. Ik zei het
vorige week al, die heeft de zomer mooi
gevonden, ze heeft 't druk gehad en ze
vindt nu dat het welletjes is. O, daar
maakt ze geen probleem van. Ze mag dan
eens een keer — zo tegen het einde van
de pret — een beetje spijtig opmerken
dat het allemaal zo gauw gaat, maar klie-

men en klagen doet ze niet over dingen
die ze toch niet kan veranderen.
De vakantiehulpen zijn ook al groten-

deels verdwenen. Als het zondags nog
mooi is, zie je ze nog wel eens terug, maar
in de week kunnen we 't wel met een klei-

nere bezetting afl

Van een eventuele verlenging van het

badseizoen is in ieder geval nog geen spra-

ke. Ik weet ook niet of dat zo goed is.

't Is best mogelijk dat de mensen juist die

wisseling van de seizoenen in ons land aan
de Noordzeekust prettig vinden. Je hebt in

ieder geval altijd wat te wensen en naar
te verlangen. En in ieder jaargetijde is al-

les anders. Zou je nou de hele zomer
strandvertier hebben en dan nog in de
herfst en de winter met een kunstmatige
zon en een desnoods overdekt strand een
'tegennatuurlijk' badleven gaan krijgen, dan
hoeft het voor mij niet meer. Zo zou je ook
van de nacht een dag kunnen maken (wat
sommige mensen al doen!) maar dan kom
je helemaal niet meer tot rust! Nee, ik

vind het geschikt als het zomers warm en
zonnig is, maar aan alles komt een einde

en er komt ook een tijd dat we na een
lange hete zomer orde op zaken moeten
stellen!

Tussen twee haakjes: Gaat u deze da-

gen gerust naar de duinen hoor, ik zal er

niet kwaad om zijn! Als ik zelf de kans
weer krijg, ben ik ook van de partij, hoor!

Want behalve stoeleman, ben ik toevallig

ook nog een doorgewinterde duingek.

Ik heb nog niets van mijnheer de redak-
teur gehoord over een eventueel stoppen
met het Badboek. Ik denk dat het niet zo
lang meer duurt. In ieder geval zeg ik nu
nog: Tot de volgende week!

STOELEMAN

Let op Attentie!! Let op

Hotel-Café-Rest. Delicia
KERKSTRAAT 16 — TELEF. 2270

gaat deze winter iets

ondernemen.
Vanaf 1 september a.s. beschikken wij over
2 leuke zaaltjes voor het geven van bruiloften
en partijen.

Zeer geschikt voor vergadering kaartavondjes
enz. enz.

OOK ONZE CONDITIES ZIJN ZEER AANTREKKELIJK!

Ie Ie klas diners vanaf ƒ 5,50 per persoon incl. bed. en B.T.W., best.

- uit soep, vlees, aardappelen, groenten, koffie.

2e consumpties, zoals jonge jenever, vieux, limonades en pils ƒ 0,75,

incl. bed. en B.T.W.

3e Ook kunt U zelf uw feestje organiseren en bij ons alleen een zaaltje

huren.

Disco-'69

Op vrijdag 3 oktober zal onze discotheek-
dancing worden geopend,
consumpties vanaf 0,85 (incl.)

Zoals bier, limonade, jenever, vieux. Gratis entree. Het programma zal

door Ie klas disejockey's worden verzorgd. Van maandag tot en met

donderdag geen discotheek, wel Ie klas stereo-muziek. Prijzen ƒ 0,75

inclusief.

Wij zijn elke dag geopend tot 1 uur 's nachts zaterdags tot 1.30

ONZE SPECIALITEIT IS: PANNEKOEKEN. U heeft bij ons keuze

uit 12 soorten, zoals ham, kaas, ananas, gember, appel, enz. enz.

Van maandag t/m zaterdag serveren wij tevens uw tweede kopje koffie

GRATIS.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort maakt ter
voldoening aan artikel 26 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bekend, dat in-

gaande maandag .8 september 1969 gedu-
rende een maand ter gemeentesekretarie
voor een ieder ter inzage liggen de door de
gemeenteraad op 12 augustus 1969 vast-
gestelde bestemmingsplannen:
1. 'Haarlemmerstraat' (Pool)
2. 'Zuidlaan • Bentveld'
3. Wijziging van de voorschriften deel uit-

makende van het bestemmingsplan
'Westerduinweg'.

Gedurende de termijn van de ter inzage-
ligging kunnen bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland bezwaren tegen deze be-
stemmingsplannen worden ingediend door
hen, die zich tijdig met bezwaren tegen de
ontwerpplannen tot de gemeenteraad heb-
ben gewend.

Gelijke bevoegdheid komt toe aan een
ieder, die bezwaren heeft tegen de wijzi-
gingen welke bij de vaststelling van het
plan sub 2 in het ontwerp zijn aangebracht.

Zandvoort, 28 augustus 1969

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN i

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

WIJKZUSTER:
Zaterdag 6 en zondag 7 september:

Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,
telefoon 4294.

APOTHEEK:
6—12 SEPTEMBER:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,
telefoon 3185.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de, huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,
telefoon 2058.
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
P. Flieringa, Brederodestr. 1, tel. 2181.
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091.
T. van Vreeland, Koninginneweg .34,
telefoon 5600.
J. F. Zwerver, Julianaweg 1a, tel. 2499.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 32 33.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

ZONDAG 7 SEPTEMBER:
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru. Jeugddienst:
Opening Winterwerk.

Wijkgebouw Noord:
Geen dienst vanwege gemeenschappelij-
ke opening Winterweek in de kerk.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

ZONDAG 7 SEPTEMBER: - - -
10.30 uur: mej. ds. M. C. Stubbe, (d.g.)
van Amsterdam.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15

ZONDAG 7 SEPTEMBER:
10 uur: kand. drs. J. Greven, Amstel-
veen.
19 uur: ds. J. A. v. Arkel, Haarlem-Nrd.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN:
zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 1 1.30 u.

AUGUSTUS:
7.30, 8.30, 9.30, 11.30 en 19.30 uur.

DEUTSCHE MESSE, t/m 25 augustus:
Samstag 20.30 Uhr - Sonntag 8.30 Uhr

BIJKERK NOORD, Linnaeusstraat

H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 1 1 u.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maand augustus GEEN
samenkomstl

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3

Zondag 9.30 uur; donderdag 20 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
ZONDAG 7 SEPTEMBER:

9.45 uur, Hilv. II, radiotoespraak: 'Wat
zeg je bij je zelf?'

MAANDAG 8 SEPTEMBER:
Televisie-uitzending, 22.15 uur: 'Gezag
in geding', regie: Han Meyer.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
3569 Sekretariaat 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 18
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem
(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

2382 Zuster E. Reitsma
4519 Diamont Shop, fa. Baiber & Zn.,

Badhuisplein 10
3648 'KOLEN BESTELLEN?

TER WOLBEEK BELLEN!
(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht
4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-

trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

Sportschool WIM BUCHEL
A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 47

Overzicht van lesuren waar nog plaatsing moge-
lijk is:

Kleutergymnastiek jongens + meisjes, 4 en 5 jaar

maandag 16.00 uur

Rythm. gymn. dames + volleybal per 1 oktober
dinsdag 9.30 uur

Meisjes judo, 8 t/m 12 jaar, v.a. september
dinsdag 16.00 uur

Judo jongens 13 jr. en ouder dinsdag 18.00 uur

Judo jongens 8 t/m 11 jr. woensdag 14.15 uur

Badminton dames en heren woensdag 20.00 uur

Damesgymnastiek, zonder spel - geen toestellen

donderdag 9.15 uur

Damesgymnastiek + volleybal, nieuwe club

donderdag 19.30 uur

Karate en boksen vrijdag 19.00 uur

Keep fit training, heren + volleybal

vrijdag 21.00 uur

Alle overige uren zijn reeds volgeboekt!

Telefoon 3965 of 5829

Aan alle Zandvoortse schakers (ook aspi-

rant schakers). — Ter gelegenheid van de
opening van het seizoen heeft op

DONDERDAG 11 SEPT. 1969 • 8 UUR
een introduktieavond plaats van de

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
in het Gemeenschapshuis.

Enkele clubspelers zullen simultaan spelen,

ledere schaker, jong of ouder, beginner of

gevorderde, kan zo zonder verplichting,

kennismaken met Z.S.C.

MONTEUR
AAN HUIS!

T.V. - RADIO - WASAUTOMATEN, enz.

Vrijblijvend prijsopgaaf

TELEFOON 02507 - 3267

Wintertijd-leestijd

bel 3508
UITLEEN-BIBLIOTHEEK 'F R E M C O' brengt U
iedere week, voor 50 cent per deel, een uitge-

breide kollektie

realistische boeken
bij U thuis. Geen inschrijfgeld!

Tom Loos
Nu wo 3op

zwarte grond

voor witte prijzen !

VAN LENNEPWEG 38-3 - • TELEF. 4996

NOTTEN
HALTESTRAAT 59

BABY- EN KINDERKLEDING

DELANA EN AZET

JONGENS BROEKEN, maat 116/146

TRUIEN - JONGENS SPENCERS

Omroepers

P. FLIERINGA
arts

afwezig tot 19 sept.

Waarnemers: R. Drenth, J.

G. Anderson, J. F. Zwerver.

Te koop gevr.: een REGEN-
TON. Br. ond. nr. 7007 bu-

reau Zandv. Courant.

Af te halen: één zindelijk

POESJE (3 mnd.) Troel-

strastraat 46.

BEZORGERS
gevr. voor het HAARLEMS

WEEKBLAD OP WOENS-

DAGMIDDAG. R. Koper,

A. J. v.d. Moolenstraat 82.

Bé Boterhoven de Haan
gedipl. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds!

HULP gevr. voor 2x p.w.

Br. ond. nr. 7002 bureau
Zandv. Courant.

Te huur: GARAGE. Gerke-
straat 33, tel. 2841.

Jonge vr. heeft + 3 ocht.

p.w. vrij v. adm. werk. Br.

ond. nr. 7001 bur. Zandv.
Courant.

Te koop: groene staande
KAPSTOK. Keuning, Kruis-

weg 14.

Te koop: FIAT 600 1958,

carosserie slecht, motor
goe d, ƒ 200,-. Telef. 3906.

Een vaste baan!
Goed loon en zekerheid,

als monteur van staalkon-

strukties bij de
N.V. LATUMEBO, Alblas-

serdam. Inl. A. van Duijn,

Tollensstraat 39, Zandv.
Na 19.00 uur. Telef. 02507-
2668.

BEZORGERS gevr. v.

'Het Parool'. Aanmelden:
A. Keesman, A. J. van der

Moolenstr. 76, tel. 2110.

Te koop: CITROEN 2 CV
1965, i.z.g.st. De Ruyter-

straat 12, tel. 3480.

WOONRUIMTE gez„ gest.

of gemeub., door echtp.

met baby. Tel. 3526.

Te koop aangeb.: DAF 750
de Luxe, bouwjr. 1965, in

pr.st., ƒ 1650,-. W. Visser,

v. Galenstr. 124, tel. 5182.

Gevr. v. dir.:' flink zelfst.

DAGMEISJE. Hoog loon.

Mevr. Siemons, Dr. Gerke-

straat 76, telefoon 3307.

Gevr. 2e of 3e BEDIENDE
Hoog loon. Banketbakkerij

SEIJSENER, Haltestraat 23
telefoon 2159.

TE HUUR voor alleenst.:

vrij gelegen ZIT/SLAAP-
RUIMTE m. eigen toilet en

aparte entree. Inl. v.a. za-

terdag. Telefoon 2501.

Te huur aangeb. in Noord:

ZIT-SLP.K. m. kookgel. en

cv. Br. ond. nr. 7004 bur.

Zandv. Courant.

HULP' gevr. bij huiswerk,

3e klas mulo, voornamelijk

meetkunde. Br. m. prijsopg.

ond. nr. 7003 bur. Zandv.
Courant.

Te koop: Perzische TAPIJ-

TEN, kussen maat.
Ipekdjian, Marisstraat 48,

telefoon 3028.

Gevr. WERKSTER of HULP
v. zakenhuishouding zonder

kinderen. Tel. 3636.

Te huur gevr. v. ± 5 mnd.
OPSLAGRUIMTE of ged.

daarvan. Tel. 4614.

A.s. echtp. zoekt WOON-
RUIMTE of ETAGE. Br. nr.

7006 bur. Zandv. Crt.

Woningbouwvereniging

'EENDRACHT MAAKT MACHT'
te Zandvoort

Voor leden komt beschikbaar de woning

BURG. BEECKMANSTRAAT 16

(huurprijs ƒ 68,45 per maand)

Schriftelijke opgaaf, met vermelding van
rangnummer, aan de sekretaris D. van Dijk,

Dr. C. A. Gerkestraat 22, vóór a.s. dins-

dagavond 7 uur.

O.G.Makelaar

H. W. COSÏER
Burg. Engelbertsstr. 1

1

Zandvoort

Tel. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën.

VAMOR RIJSCHOOL SNELLENS

Volkswagen 1300 -

Burg. Beeckmanstraat 22, tel. 02507-4594.

Austin Glider 1300
Daf 44.

Voor

familiedrukwerk

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1, telefoon 2135

Speciale

Aanbieding
Jenever 8,75 p. ltr.

Oude jenever 8,95 p. ltr.

Vieux 8,95 p. ltr.

Citroen jenever 7,95 p. ltr.

Citroen BRANDEWIJN ... 6,95
BESSENJENEVER 6,95

Sherry, 3 flessen 10,

—

Sandeman Sherry 5,95

Black & White whisky 15,45
Haig whisky 14,95
White Label whisky 14,95

Remy Martin 19,50

Cognac Bisquif* .... NU 15,95

Drambuie 16,85

D.O.M. Benedictine 16,75

WIJNHANDEL

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Gratis bezorgen!

hier
staat

uw
briet

Maandagochtend jl. was ik aan het winke-
len in een supermart aan de Grote Krocht,
toen ik in mijn winkelwagentje een lederen
damestas zag liggen. Ik ging direkt naar
de chef, die zei dat een dame al had op-

gegeven, dat zij haar tas met veel geld
kwijt was. De chef ging met de tas naar
voren.

De volgende dag vroeg ik hem, of die

dame niet had gevraagd, wie haar tas ge-

vonden had. Dat had zij niet gedaan. Ik

informeerde hoeveel geld in de tas had ge-

zeten. Het bleek ruim ƒ 2000,— te zijn.

Nu is het mogelijk, dat die dame zo in

paniek was, dat zij op het moment, dat zij

haar tas met zoveel geld terug kreeg, er

niet aan dacht naar de vinder te vragen,
om hem te bedanken en een beloning te

geven.
Maar als zij dit leest, heeft zij daar als-

nog gelegenheid toe. Het is niet mijn be-

doeling de eventuele beloning zelf te hou-

den. Ik wil het dan voor een goed doel be-

steden. Ik heb de redactie opgegeven, aan
welk genootschap deze de eventuele belo-

ning kan overmaken. De redactie weet
mijn naam en adres en kan dat aan de ge-

lukkige eigenares van de tas opgeven.
Ik hoop, dat dit stukje het gewenste re-

sultaat zal hebben, ook al omdat zulk een
geval anders bepaalde mensen er van zou

kunnen weerhouden het vinden van geld

aan te geven; overigens natuurlijk ten on-

rechte. B.P.

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANT!

Sfró&t
R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'

Uitslagen zondag 31 augustus:

en

sipd
Basketbalvereniging 'The Lions'

Lions 3e in 'Mos-Again-Mos' toernooi

Het eerste team van Lions heeft afgelopen

zondag getoond de promotie bij keuze
waard te zijn, door in het sterk bezette

'Mos-Again-Mos' toernooi als 3e te eindi-

gen.
Lions werd zonder al te veel moeite win-

naar van z'n poule, waarin de beide ere-

divisie ploegen Rotterdam-Zuid en Agon
zaten. De grote uitblinker in de ploeg was
Lex Kroder. Het is dan ook niet verwon-

derlijk dat 'Flamingo's' reeds aan het be-

gin van het seizoen de Zandvoortse top-

rebounder uitnodigde om voor hen te ko-

men spelen.

In de halve finale poule, won Lions we-

derom van Rotterdam-Zuid (35—29).
Ook de ere-divisie ploeg DED werd door

Lions verslagen, en wel met 26 punten ver-

schil.

Tegen Bona Stars lukte het niet bij de
leeuwen; met 33 tegen 22 punten moesten
de mannen van coach Jan Boogaard het

hoofd buigen.
Doordat zowel Rotterdam Zuid, Bona

Stars als Lions evenveel wedstrijdpunten

hadden, besliste het doelgemiddelde. Hier-

bij bleef Roterdam-Zuid Lions één punt

voor.

In de finale won de Rotterdamse ploeg

van Haarlem Cardinals en versloeg Lions.

Einduitslag:

1. Rotterdam-Zuid
2. Haarlem Cardinale

3. Lions

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.

Programma zaterdag 6 september:

Meisjes junioren:

Zandvoort 1B—Bennebroek 1B 14.30 u.

Jongens junioren:

Zandvoort IA—Bennebroek IA 14.30 u.

Zandvoort 1B—Bennebroek 1B 14.30 u.

Programma zondag 7 september:

Dames senioren:

MEP 1—Zandvoort 1 12.30 u.

Kameleon 1—Zandvoort 2 11.30u.

Kameleon 2—Zandvoort 3 11.30u.

Zandvoort 4—HBS 7 13 u.

Heren:
Quick 1—Zandvoort 1 12 u.

ZOW 1—Zandvoort 2 12 u.

Zandvoort 3—Be Fair 4 13 u.

Ever Swift—Zandvoort 5 12 u.

Veteranen:
Amersfoort—Zandvoort 14.30 u.

P.V. 'PLEINES'

Afgelopen zondag nam de postduivenver-

eniging deel aan een wedvlucht voor jonge

en oude duiven vanaf St. Kath. Waver. De
afstand bedroeg 146 km. Gelost om 8.10

uur, arriveerde de eerste jonge duif om
10.36 uur en de eerste oude duif om 10.37

uur. De uitslag van de wedvlucht voor jon-

ge duiven luidt als volgt:

L. Bol: 1, 2, 20; W. Terol: 3, 16, 22; H.

Dorsman: 4; P. Dannenburg: 5, 14, 19, 21;

Jb. Koper: 6, 11, 12, 13, 15; B. Lukassen:

7, 9; K. Driehuizen: 8, 26; R. Driehuizen:

10 18; W. Driehuizen: 17, 23. A. Mole-

naar: 24; M. Koper: 25, 28 en D. Mole-

naar: 27.

De resultaten van de vlucht voor de oude

duiven luidt:

A. Molenaar: 1, 3; P. Dannenburg: 2, 4 en

C. Visser: 5, 6 en 7.

Senioren:



NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

DE WASSERETTE
deelt U mede, dat met ingang van

15 september 1969
de openingstijden zijn:

Maandag en vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur,

dinsdag, woensdag en donderdag van 8.00 uur
tot 19.00 uur en zaterdags van 8.00 tot 13.00 u.

U dient één uur voor sluitingstijd aanwezig te

zijn!

DE WASSERETTE
Louis Davidsstraat 13 • Zandvoort • Tel. 4255

c
ÏYlode du ^aóóage 9

voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

Alle verzekeringen

en financieringen

Mevr. A. M. Folkers-Struvé

Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

KINDEROPERETTEVERENIGING

„Jong Zandvoort"
De repetities voor de operette

'Het geheim van de Hofmaarschalk'

beginnen op maandag 15 september om
half zeven precies in het Gemeenschaps-
huis.

De kontributie bedraagt f 0,50 per week.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit

van. Bakker van der Werff
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

%
KQRTINQ

OP ALLE
STOOM-GOEDEREN
Cmlca gabracht an gahaald)

KERKSTRAAT-Z/XIMUVOOFIT

KOLEN
NU BESTELLEN! LEVERING
NOG VOOR ZOMERPRIJS!

OLIE
HAARBRANDOLIE,

NU PER LITER 16 cent

Van der Meij en Zoon
v/h firmant Zandvoortse Brandstoffen Handel

Persoonlijke bezorging en garantie voor kwaliteitl

Zandvoortselaan 319 BENTVELD Tel. (023) - 24 09 32

HOUTBLOKKEN
EIKEN EN BEUKEN
GEZELLIG VUUR!

HOUTSKOOL
VOOR AANMAAK EN

BARBEQUE

MED. GEDIPLOMEERD
PEDICURE

* 10 jaar praktijk-

ervaring

Mevrouw Snellens, Burgem.
Beeckmanstr. 22, tel. 4594

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

Voor kapitaalkrachtige op-

drachtgevers WOON- en
WINKELPANDEN te koop
gevr., zowel leeg als voor
belegging. Verkopers beta-
len geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

Pasfoto's in 1 minuut

Pasfoto's in 1 minuut

Pasfoto's in 1 minuut
Topkwaliteit!

FOTO HAMBURG
Grote Krocht 19, tel. 2510.

Versteege
RIJWIELEN EN BROMFIETSEN

HALTESTRAAT 18

ONZE WERKPLAATS KONINGSTRAAT 28
IS WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 6 t.m. 21 SEPTEMBER

De winkel blijft open.

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Autoverhuur en üuick service Zandvoort

SHELL-STATÏON

• De NIEUWSTE auto's met ALL RISKS
verzekering

• Snelle reparatie aan uw wagen

• Uw verzekeringen verzorgen wij

GARAGE:
Dr. Schaepmanstraat 1

straat

hk. Brederode-
Tel'efoon 02507-4580.

L„ d

- 'Thuis' in eigen huis?
Dan ligt ervast tapijt.

Exclusief Miranda-tapijt van Desso!
Let eens op de aparte structuur van dit kleurechte Draion
tapijt: „top-sheared",d.w.z. de poollussen zijn plaatselijk
opengesdioren. Miranda-tapijt is prachtig en veerkrachtig
èn makkelijk te onderhouden. De prijs valt erg mee. f 139.-
per str. m. op 400 cm breedte, dat is f 34.75 per m*. Ver-
krijgbaar in 8 kleuren. Ook leverbaar ^J—*.-^-» ~*.
op 300 cm breedtejf 104.25 perstr.m.1.U6SSO
verkrijgbaar hip

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15—Telefoon 3346

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023-24 28 30

PEDICURE
Med. gedipl.

G. Sluijter-Helderman

Kostverlorenstr. 31

Telefoon 3163

Assurantie kantoor

E. J0NGSMA & ZOON
Oranjestr. 2-12, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf • Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

(^.oróetterie

.CLLÓOn eja.nc.e-

daar slaagt U!
'

' •
-

'

*

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

JJ

SNACKBAR

„De ZILVERMEEUW
TOLLENSSTRAAT 2e spoorwegovergang

De gehele winter geopend

van 2-8 uur

Een houten wand geeft fleur, aan uw interieur!

Gedurende de maand september 10% KORTING
bij aankoop van een houten wand.

HOUTHANDEL W.JANSEN
Kamerlingh Onnesstraat 21

Privé: De Genestetstraat 7 - Telefoon 4107

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en

omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens -

Opeis Kapitan - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2, tel. 4200 en 3652

Bel 5697
voor al uw reparaties!

E. v.d. BERG
Aannemersbedrijf

Burg. Beeckmanstraat 38

Schilders-

bedrijf

H.C. v. tyfy
Telefoon 2638

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rcL

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

BEHANG
KEUR-VERF

Paradijsweg 2
t.o. Politiebureau

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Van Kessel

voor pianoreparaties
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. C023) 323214

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt. bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121
Telefoon 3490.

Voor
VAKKUNDIGE
R E P A R ATIE

van uw
GOUD, ZILVER
en HORLOGES

Bel 4021 (na 6 uur).

DINSDAGS:

750 gr. pracht lappen ....3,98

klein randje

WOENSDAGS:
500 gram heerlijk

vleesgehakt 1,68

3 slavinken 0,99

3 frikandellen 0,99

3 hamburgers 0,99

DONDERDAGS:
250 gr. bief tartaar 1,68

250 gr. rauwe lever 0,78

1 kilo doorregen
runderlappen 3,98

Heerlijke vleeswaren!
Per 150 gr. véél voordeliger!

150 gr. lever 0,99
150 gr. pekelvlees 0,89
150 gr. gebr. rosbief 1,49

150 gr. gebraden
frikando • 1,49

150 gr. achterham 1,49
150 gr. saks '.. 0,69

150 gram
boterhamworst 0,74

150 gr. gebr. gehakt 0,69
150 gr. leverkaas 0,74
150 gr. berliner 0,94

150 gram
cervelaatworst 0,94

1 50 gr. osseworst 0,94
150 gr. boerenworst 0,94
150 gr. Hong. Mix 0,94
150 gr. paté 0,94
250 gr. leverworst 1,05

250 gr. gekookte
worst 1,25

500 gr. pracht
osselappen 2,98

500 gr. doorregen
osselappen 2,48

500 gr. magere
varkenslappen 4,48

500 gr.doorregen
varkenslappen 2,39

500 gr. varkenskarbonade 3,75

500 gr. lende 5,75

500 gr. staartstuk '5,75

HEERLIJK LAMSVLEES
500 gr. lamsbout 3,98

500 gr. lamslappen 2,98

500 gr. doorregen
lamslappen 1,28

500 gr. lamskarbonade ...1,98

1 kilo lamskarbonade 3,50

Voor Uw hond en poes:

KOPVLEES, HART, PENS,
enz., enz.

MMBBÊËBÊBÊMm

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

• AANLEG

• OMBOUW
• ONDERHOUD

• REPARATIE

* CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

* OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend adviesl

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

Enige wollen smyrna

VLOERKLEDEN
door groothandel op Jaar-

beurs gebruikt. / 150,- per

stuk. Grote maten. Event.

thuis te bezichtigen. Br.

ond. nr. 7025 bur. Zandv.

Courant.

47.50
voor
10 rijlessen
Vervolg- en losse

lessen: f 7,50
Fonkelnieuwe V.W.'s

Zandv., Oosterparkstr. 41,

telefoon 25 07 • 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,IRMA'
Gedipl. VAMOR

Visite-

JKclcHTjes

Drukkerij

Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1
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steeds meer nederlanders

ontevreden over

het huidige woonmiljeu

'Onmiskenbaar is de laatste jaren het on-

behagen over ons woonmiljeu gegroeid. De
kritiek richt zich daarbij met name op het

overvloedig gebruik van hoogbouw, de mo-
notonie in de vormgeving van de wijk, de
saaiheid van het leven in de nieuwe wijken

en het tekort aan identiteit, waardoor van

Den Helder tot Maastricht alle nieuwe uit-

breidingen hetzelfde lijken.'

Dit zegt de Rijksplanologische Dienst in

zijn jaarverslag over 1968.

Bij al het streven dat bij een aantal goede
stedebouwkundigen aanwezig is om de va-

riatie in het woonmiljeu te vergroten, moet
niet worden vergeten dat de monotonie
wellicht eerder een gevolg is van faktoren
buiten de macht van de ontwerpers dan
van hun vermeend tekort aan fantasie.
Daarbij is te denken aan het feit, dat het
marktmechanisme door het woningtekort
ruim 30 jaar vrijwel geheel buiten werking
is geweest en aan organisatorische en -fi-

nanciële omstandigheden.
Van grote betekenis is ook de psycholo-

gische invloed van de nabijheid van de in-

dustrie: een voortdurend gevoel van bedrei-
ging kan de bewoonbaarheid van een woon-
gebied in ernstige mate aantasten. Het
verzekeren van de veiligheid van ons land
tegen de zee wordt als zo vanzelfsprekend
beschouwd, dat deze in het algemeen met
grote voortvarendheid en eendracht wordt
uitgevoerd. Men heeft echter een geheel
andere instelling, als het de bescherming
van de mens tegen de gevaren van zijn

eigen aktiviteiten betreft. Het gaat er daar-
bij om de neveneffekten en risiko's te be-
strijden zonder dat de aktiviteit zelf pnmo-
gelijk wordt gemaakt. Door de schaalver-
groting in de industriële processen en het
transport nemen ook de hiermee verboden
gevaren toe. De risiko's worden groter en
de veiligheidsmaatregelen houden hiermee
niet altijd gelijke tred. Nu het niet altijd

mogelijk blijkt om de industrieën veiliger

te maken zonder de ekonomie geweld aan
te doen, zal de afstand van deze poten-

doorloper
PUZZEL No. 9S

1



sport en spel

Tennisclub 'ZANDVOORT'
Klupkampioenschappen 1969.

In het afgelopen weekeind zijn er goede
vorderingen gemaakt met het spelen van
de klupkampioenschappen. A.s. zaterdag
13 september zullen de finales worden ge-

speeld.
Bij de dames 'A' kwamen in de halve

finale: mej. I. Brandse, mej. B. van Veen,
mej. I. Gordijn en mej. M. Goos.

Mej. I. Gordijn bereikte reeds een finale

plaats door haar overwinning op mej. M.
Goos (6—3; 6—3).

In de 'B' groep dames plaatsten zich
mevr. C. van Poelgeest en mevr. A. Lense-
link in de finale. Mevr. v. Poelgeest ver-

sloeg daarvoor mevr. E. Lentz met 6—0;
6—2 en mevr. Lenselink overwon mevr. I.

Roselaar met 6— 1 en 6—2.

Bij de heren 'A' plaatsten zich in de
halve finale: W. Brandse, J. R. Hughan, P.

Barten en D. de Leeuw Jr.

In de 'B' groep heren bereikte J. Meyer
reeds een finaleplaats door in drie

sets R. Hendriks uit te schakelen (6—0,
4—6 en 6—4). Otto van Dijk bereikte de
halve finale en zal uitkomen tegen de win-
naar J. Brandse/J. Eizema.
De finale in de afdeling heren 'C' wordt

gespeeld door R. Sonntag en F. Longay-
roux.

Tijsseling-kampioenschappen:
Tennisclub Zandvoort werd kampioen in de
afdeling B in de j.l. zaterdag en zondag
gespeelde Tijsseling-kampioenschappen wel-

ke werden gehouden op tennispark Einden-
hout te Haarlem.

Door de overwinningen op Heemstede,
W.O.C, en A.B.C, promoveert Zandvoort
naar afdeling 'A'.

Jubileum-jeugdtoernooi

van de K.N.L.T.B.

In het jubileum-jeugdtoernooi in 't distrikt

Haarlem werden door enkele jeugdleden
van de Tennisclub Zandvoort leuke sukses-
sen behaald. Mej. Mathilde Goos werd
kampioen bij de dames, terwijl Bert Lense-
link een eervolle gedeelde derde plaats be-

haalde.

GESLAAGD
VOOR DIPLOMA
Eind vorige week slaagde het lid van de
Zandvoortse Reddingsbrigade, de heer Ton
de Roode, voor het instrukteursdiploma
van de Kon. Ned. Bond tot het redden van
drenkelingen.

LEDENVERGADERING WD
AFD. ZANDVOORT
Het bestuur van de afd. Zandvoort van de
volkspartij Voor Vrijheid en Democratie be-

legt op vrijdag 19 september a.s. de alge-

mene ledenvergadering in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davidsstraat.

Z.SVy. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslag woensdag 3 september:
Vriendschappelijk *

Zandv.m. komb—SHS 1

FAMILIEBERICHTEN

2—4

Uitslagen zaterdag 6 september:
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hoofdstad is fel gekant

tegen wegenplannen

van de kennemergemeenten

Wanneer Provinciale Staten van Noord-

Holland over enkele maanden de wegen-

plannen van de Kennemergemeenten In be-

handeling zullen nemen valt tegen de ge-

projekteerde tracé's vooral van de zijde

van de Amsterdamse Statenleden verzet te

verwachten. Amsterdam blijkt In het bijzon-

der gekant tegen de aanleg van de noord-

zuid en oost-westverbinding, die respektle-

velijk langs en dwars door de beschermde
duinwaterwlnplaats van de hoofdstedelijke

waterleidingduinen zullen lopen. Men be-

schouwt de traverse langs en dwars door

het duingebied als een bedreiging van de
drinkwatervoorziening. Een ongeval met
een tankwagen, die olie of chemlkaliën ver-

voert, kan katastrofale gevolgen hebben
voor de kwaliteit van het drinkwater, zeg-

gen de deskundigen op het gebied van de
waterhuishouding en de miljeu-hygiëne.

Wat dat zou betekenen voor de honderd-

duizende gebruikers van het uit de duinen

gepompte leidingwater, laat zich begrijpen.

'Amsterdam vindt het een heel beroerd
plan', verklaarde ir. P. A. K. Ooykaas,
adjunkt-direkteur van het waterleidingbe-
drijf, vorige week tegenover een verslagge-
ver van het Haarlems Dagblad. Een plan
ook, volgens de adjunkt-direkteur, dat lijn-

recht indruist tegen de belangen van de
hoofdstad, die uit dit aanzienlijke duinge-
bied van 4.000 ha — van Noordwijk tot
Zandvoort — jaarlijks zestig miljoen kubie-
ke meter drinkwater (van de in totaal 80
miljoen) voor haar bevolking vandaan haalt
en dat thans bedreigd ziet. Volgens ir.

Ooykaas heeft zijn gemeente zoveel sterke
troeven in handen, dat de wegen — met
name de weg De Ranitz, die nog geen hon-
derd meter van het essentiële Noord-Oos-
terkanaal zal lopen — er 'voorlopig nog
niet liggen'. Het zal wel op een regerings-
kwestie uitdraaien, meent hij. Dat zou nog
niet eens zo onwaarschijnlijk zijn, want
ook Den Haag is met Wassenaar over de-
zelfde zaak in konflikt geraakt.

De gemeenten in Zuid-Kennemerland zul-

len het nu betreuren, dat de Amsterdamse
waterleiding (ir. Ooykaas zegt niet zonder
trots: 'de oudste van ons land') in 1896
de ruim veertig jaar gestichte Engelse
duinwatermaatschappij, de Master Compa-
ny, overnam. Hierdoor kreeg Amsterdam in

dit gebied niet onaanzienlijke belangen in

handen gespeeld.

De konkrete bezwaren tegen de wegen-
aanleg dateren van begin vorig jaar toen
b. en w. van de hoofdstad in beroep gin-

gen bij Gedeputeerde Staen tegen het
voorlopige ontwerp en het waterbedrijf te-

vens stappen ondernam bij de Provinciale
Planologische Dienst. Deze bezwaren heb-
ben geen gehoor gevonden want, zoals be-
kend is, besloten G.S. vorige week zich te

konformeren aan de wensen van de Kenne-
mer gemeenten, die de weg benoorden
Aerdenhout afwezen en vasthielden aan de
weg De Ranitz, die de noord- zuidverbin-
ding met een klaverblad ter hoogte van de
uitspanning 'Oase' in Aerdenhout moet
kruisen, maar 'Oase' bevindt zich op zeer
korte afstand van de centrale 'Oranjekom',
waar praktisch alle belangrijke kanalen op
uitkomen.

Het zou nog niet zo vreselijk zijn, zo
stelt Amsterdam, als de weg De Ranitz
niet vlak langs het Noord-Oosterkanaal
naar Bentveld zou lopen. En als deze ader
door -olie of chemische stoffen verontrei-

nigd zou worden, kan 80 percent van de
Amsterdammers naar hun dagelijkse portie
drinkwater fluiten. Geen opwekkend pers-
pektief, maar toch moet het volgens ir.

Ooykaas zo worden gezien.

De Haarlemse wethouder van Planolo-
gie en één van de promotors van de oost-
west verbinding door de waterleidingdui-
nen, de heer W. F. Happé, meent dat aan
de bezwaren van Amsterdam op eenvoudi-
ge wijze kan worden tegemoet gekomen
door de wegen die langs en door het wa-
terwingebied lopen af te sluiten voor wa-
gens die ontplofbare stoffen vervoeren.

Maar de hoofdstad is niet alleen beducht
voor eventuele ongevallen met tankwagens,
ook het 'gewone wegverkeer' zal de ver-

ontreiniging van de bodem in de hand wer-
ken. Op dit moment is het waterleidingduin
zelfs verboden voor fietsers.

Ir. Ooykaas wijst op een uitvoerige be-
schouwing van zijn Amsterdamse kollega
ir. M. Ch. J. van der Weijden, die in een
artikel ten aanzien van de vraag of 'de Ne-
derlandse waterwingebieden wel voldoende

woningruil

LEIDEN-ZANDVOORT,
Heemstede of omgeving.

Aangeboden in Leiden: moderne
4-KAMER FLAT. Huur / 105,- p.m.

Br. ond. nr. 7103 bur. Zandv. Crt.

worden beschermd' kernachtige uitspraken
heeft. Het kwalitatief gezien goede grond-
water moet veel beter tegen gevaren van
buitenaf worden beschermd. Welke zijn die

gevaren? In eerste instantie de verkeers-
wegen waarop zich steeds meer ongeval-
len met tankwagens voordoen, waar door
de gladheidsbestrijding een te hoog zout-

gehalte in de bodem — en dus ook het
water — doordringt en waar tenslotte het
motorische verkeer stoffen achterlaat, die

'men bij voorkeur liever niet in het water
van het wingebied terecht ziet komen.' Om
hieromtrent een inzicht te verkrijgen, heeft

men in Duitsland het regenwater, dat op
het wegdek van een autobaan viel, opge-
vangen en onderzocht. Het resultaat: huis-

houdelijk afvalwater, dat een biologische
zuiveringsinstallatie was gepasseerd. Voorts
konkludeert de schrijver dat een liter olie

1 miljoen liter water ondrinkbaar kan ma-
ken en zo noemt hij nog veel meer geva-
ren. Zelfs op het gebied van te sterk door-
gevoerde rekreatie.

Het staat nu al vast dat de Amsterdam-
se Statenleden hun bezwaren tijdens de
behandeling in Provinciale Staten over
enige maanden zeer deskundig naar voren
zullen brengen. Het Statenlid ir. C. van der
Veen is tevens direkteur van het waterbe-
drijf, mr. J. K. Heyligers is de rechterhand
van de wethouder van energiebedrijven en
voorts is er ook nog wethouder dr. D. J.

Wit van publieke werken. Pikante bijzon-

derheid: zowel de eerste als de laatstge-

noemde vertegenwoordigen evenals wet-
houder W. F. Happé — de Haarlemse
promotor van het wegenplan — de Partij

van de Arbeid.
Kan Amsterdam de wegen tegenhouden

als de meerderheid van Provinciale Staten
met de plannen akkoord gaat? 'Niet di-

rekt', zegt ir. Ooykaas, 'maar onze toe-

stemming hebben ze wel nodig. Het is

jammer dat er een stuk natuurschoon ver-

loren zou gaan, maar het drinkwater is nog
veel belangrijker.'

OOK BEZWAREN
TEGEN RANDWEGEN
OM ZANDVOORT

Mr. J. J. H. van Loon, hoofd van de al-

gemene dienst, voegt er aan toe, dat de
zaken er juridisch zo voorstaan dat als een
streekplan is vastgesteld een beroep bij de
Kroon niet meer mogelijk is. Dit beroep is

echter wel mogelijk tegen bestemmings-
plannen van gemeenten, die hieraan wor-
den aangepast. Hij doelt hiermee onder
meer op het nog niet goedgekeurde Zand-
voortse bestemmingsplan 'Randwegen'.
'Zandvoort is', zegt hij, 'toen dit plan in

1968 werd ingediend op de feiten vooruit-

gelopen en daartegen hebben wij geprote-
steerd.' Een nieuw en nu formeel protest
zou zeker een vertraging van enkele jaren

opleveren, hetgeen Amsterdam dan pok
van plan is. 'We zullen Sociale Zaken en
Volksgezondheid inschakelen en een beroep
doen op de rijksoverheid', aldus mr. Van
Loon. Mochten al deze stappen niets uit-

halen, dan zal de oppositie aan de wegen-
aanleg zulke zwaarwegende eisen verbin-

den — een speciale vangrail en een drai-

neringssysteem langs de wegkanten — dat
het een uiterst kostbare zaak zou worden.

Amsterdam zou zich niet zo erg tegen
de plannen verzetten als er geen andere
oplossing was geweest. Maar die is er wel
volgens ir. Ooykaas. Naar zijn mening zou
het tracé langs de spoorlijn Heemstede

—

Leiden en de weg door Haarlem benoor-
den Aerdenhout best akseptabel zijn. Het
zijn juist de Kennemergemeenten, die

(onder het motto 'het betreft ons gebied')
zich vrijwel van het begin af tegen deze
varianten hebben verzet. .

Amsterdam
wil haar duinen

rein houden

VER5TEECE
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waterleidingduinen

taboe

voor tweewielers
De direktle van de Amsterdamse Waterlei-
ding kan niet toestaan dat het duinwa-
terwingebled wordt opengesteld voor fiet-

sers. Op aandrang van verschillende zijde
was om de openstelling voor fietsers ver-

zocht door de Algemene Nederlandse Ver-
eniging voor Vreemdelingenverkeer. Dit
staat ondermeer vermeld in het jaarverslag
van de streek-VVV Kennemer-Amstelland,
dat dezer dagen Is verschenen.

De direkteur van het Amsterdamse water-
leidingbedrijf motiveerde de weigering al-

dus: 'De aanwezigheid van vele open win-
ningskanalen maakt dit gebied zeer kwets-
baar voor waterverontreiniging. Het is

daarom noodzakelijk het aantal bezoekers
in ons gebied beperkt te houden. Deze be-
zoekers dienen bovendien te worden ge-
konsentreerd op die plaatsen waar dit toe-
laatbaar is. Door het gebied alleen open
te stellen voor wandelaars worden deze be-
perking en konsentratie min of meer van-
zelf bereikt. Toelaten van fietsers zou in

deze situatie verandering kunnen brengen.
Zo zou op den duur niet langer kunnen
worden toegestaan dat de bezoekers zich
buiten wegen en paden begeven. Bepaalde
gedeelten zouden wellicht geheel moeten
worden afgesloten. Hiermee zou het duin-

gebied een van de aantrekkelijkste aspek-
ten verliezen'.

Het jaarverslag wijdt voorts beschouwin-
gen aan het wegenvraagstuk in Kennemer-
land, de buitenhaven van Umuiden, het
pierplan Zandvoort, Bloemendaal als re-

kreatiegemeente, het bloemenkorso, Lin-

naeushof (200.000 bezoekers) en Oude
Slot in Heemstede. Ook wordt een venster
naar de toekomst geopend door de Hol-
land promenade die waarschijnlijk in de
Haarlemmermeer komt en het recreatiege-

bied Spaarnwoude te bespreken. De kon-
klu'sie van deze vogelvlucht over de streek
is: de VVV-bureaus krijgen een steeds be-

langrijker taak.

Dat blijkt overigens ook uit het cijfer-

materiaal dat in het jaarverslag staat ver-

meld. In 1968 werd bemiddeld voor 9242
overnachtingen tegen 8924 in 1967. Nog
duidelijker wordt dit wanneer men het te-

gelijkertijd verschenen jaarrapport van de
Stichting Haarlems Bloei bestudeert. Het

betreft hier weliswaar slechts de Haarlem-
se VVV, maar aan de balie wordt uiteinde-

lijk voor de hele streek bemiddeld. Welnu,

.

in 1968, verstrekten de informatrices niet

minder dan 91.938 inlichtingen, ofwel ruim
250 per dag gemiddeld.
Wat de toekomst betreft in Haarlem,

Bloemendaal en Zandvoort zijn in totaal

ongeveer 1650 bedden in hotels en pen-
sions beschikbaar. 'Niet veel, maar ook
niet benauwend bij een teruggang van het
toerisme dat kwetsbaar blijft', aldus het
verslag. 'Als evenwel de mammoetvliegtui-
gen op Schiphol aan de lopende band zul-

len landen moet er een keten zijn van ho-

tels tussen Amsterdam, Haarlemmermeer,
'de rand van Haarlem en Zandvoort.

NATUURBESCHERMERS
ORGANISEREN KURSUS
MODERNE BIOLOGIE
Onder auspiciën van de natuurbescher-
mingskommissie Zuid-Kenemerland zal de
heer P. van Zalinge, docent biologie aan
het Marnix College te Haarlem, een kursus
'Moderne Biologie voor belangstellenden'
geven. De kursus, die in totaal tien lessen

omvat, zal gehouden worden in de H. A.
Gerhardschool op de donderdagavonden 18
september, 2 en 16 oktober, 6 en 27 no-

vember, 15 januari 1970, 5 en 19 februari

en 5 en 19 maart, telkens van 20-22 uur.

In verband met de aan de kursus verbon-
den onkosten, zoals zaalhuur, stencilwerk,

e.d. zal aan de kursisten een vergoeding
van tien gulden worden gevraagd. Belang-
stellenden dienen zich voor 15 september
a.s. op te geven bij de kursusleider, Rijks-

straatweg 622, Haarlem, tel. 023-256786.

BURGERLIJKE STAND
5 september 1969 — 11 september 1969

Overleden: Maria Wilhelmina Christina

Poldner, oud 84 jaar.

Ondertrouwd: Leendert Johannes Keur en
Lilian Eldering

Gehuwd: Hans Duijff en Marijke Jacque
line Adriana van Vessem; Cornelis Herman
Schreuder en Helena Nellie Kiewiet; Cor-

nelis Lambertus de Koster en Sonja Louise
Maria de Bruin; Arie Cornelis Johannes
Willem van der Werff en Catharina Maria
van Kleeff; Augustinus Gerardus Franciscus
Maria Raaphorst en Anna Margaretha So-
phia Overpelt.

Geboren buiten de gemeente: Jacob, z.v.

J. Harteveld en C. Paap; Martijn, z.v. K.

Verkade en J. T. Kerkman.
Overleden buiten de gemeente: Sander

Andreas Johannes Maria van Deursen, oud
1 jaar.

RESERVEPOLITIE
NEEMT DEEL AAN
AIRBORNEMARS
De Zandvoortse reserve gemeentepolitie

neemt zaterdag deel aan de Airbornemars,
die in Oosterbeek wordt gehouden. Het de-

tachement — aangevuld met enige leden

van de Zandvoortse beroepspolitie —
staat onder kommando van adpudant H.
Sandbergen.

BEDRAG AAN
LEVENSVERZEKERINGEN
NADERT 7 MILJARD
In de eerste twee kwartalen van dit jaar

heeft de Nederlandse bevolking haar finan-

ciële zekerheid door middel van levensver-

zekering uitgebreid met een bedrag van
ruim 6,8 miljard gulden. In deze periode

werden n.l. nieuwe polissen van levensver-

zekeringen gesloten, waarop men in totaal

voor dit bedrag verzekerd is. Dit verzekerd
bedrag op nieuwe polissen is ongeveer ge-

lijk aan dat van de eerste zes maanden
van 1968.
De cijfers, verstrekt door het Centraal

Bureau voor de Statistiek, wijzen uit, dat

de belangstelling voor de verschillende

vormen van levensverzekering enige veran-

dering heeft ondergaan ten opzichte van
hetzelfde tijdvak van het vorige jaar. De
verzekeringen die een uitkering-ineens ga-

randeren gaven een groei te zien van ruim

7% . In de sektor verzekeringen, die perio-

dieke uitkeringen bieden (renteverzekerin-

gen, pensioenen) hadden de nieuwe polis-

sen een totaal verzekerd bedrag dat 8%
lager was, terwijl op het gebied van de
kleine verzekeringen, hoofdzakelijk bestemd
ter dekking van begrafeniskosten (volks-

verzekering) 4,5% minder werd afgeslo-

ten dan in de eerste zes maanden van het

vorige jaar. Van de nieuwe levensverzeke-

ringen die in de eerste zes maanden van
1969 gesloten werden, bestond 46,5% uit

kapitaalverzekeringen, 50,7% uit rentever-

zekeringen en 2,8% uit volksverzekeringen.

WATERGETIJDEN
sept. berijdbaar

HW LW HW LW strand

14 4.52 0.30 17.11 12.30 8.30-15.00

15 5.23 1.00 17.41 13.00 9.30-15.30

16 5.56 1.30 18.15 14.00 10.00-16.00

17 6.33 2.00 18.53 14.30 10.30-16.30

18 7.17 2.30 19.41 15.00 11.00-17.30

19 8.16 3.30 20.46 16.00 12.00-18.30

20 9.29 4.30 22.13 17.30 13.30-20.00

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

bentvelders

voelen zich

onveilig
Het verblijf van een aantal ter beschikking
van de regering gestelde personen in de
aan de Utrechtse Van der Hoevenkliniek
verhuurde dependance van het Burgerwees-
huis aan de Westerduinweg in Bentveld,
heeft onder de bewoners van de buurt-
schap grote beroering gewekt. Direkt nadat
onder de Bentvelders bekend was gewor-
den dat een van de in de dependance
ondergebrachte mannen was ontvlucht, heb-
ben verscheidene bewoners van de buurt-
schap een aktie op touw gezet, die tot
doel heeft een eind te maken aan het ge-
bruik van de dependance door psychisch
gestoorde patiënten van de Van der Hoe-
venkliniek. De verontwaardiging van de
Bentvelders geldt vooral het feit dat zij

volkomen onkundig waren van het verblijf

van de ter beschikking gestelde personen
in de dependance.

Zoals wij in de krant van j.l. dinsdag
hebben bericht heeft het vvd-raadslid, de
heer J. Attema, schriftelijke vragen over
deze kwestie aan burgemeester en wethou-
ders gesteld. Zijn fraktiegenote, mevr. Hu-
genholtz, die in Bentveld woont, heeft
woensdagmorgen verklaard: 'Wij voelen ons
als Bentvelders door het gebeurde niet
meer veilig, dit zeker niet met het oog op
onze kinderen'. Zij is er van overtuigd dat
vrijwel iedereen in Bentveld zich achter de
aktie zal stellen.

Enkele uren na de ontsnapping van de man
afgelopen zondag, zou Zandvoorts burge-
meester, de heer A. Nawijn, telefonisch
kontakt hebben opgenomen met zowel de
Utrechtse psychiatrische kliniek als het
Burgerweeshuis. De leiding van laatstge-
noemde instelling zou tegenover de burge-
meester hebben verklaard 'er niets voor te

voelen een nieuwe huurovereenkomst met
de V.d. Hoevenkliniek aan te gaan. Men
achtte zich door de gang van zaken 'min
of meer bedrogen'. De heer Nawijn van
zijn kant zou alles in het werk stellen her-
haling van het gebruik van het gebouw aan
de Westerduinweg t.b.v. de geestelijk ge-
stoorden te voorkomen. Hij zou het mini-
sterie van justitie inmiddels schriftelijk van
zijn standpunt op de hoogte hebben ge-
bracht,

DOKUMENTATIE-CENTRUM
VOOR SPORT EN REKREATIE
IN ZANDVOORT
Op initiatief van de 'Sporting Club Zand-
voort' zal in Zandvoort een dokumentatie-
centrum voor sport en rekreatie worden in-

gericht.

Er is reeds begonnen met het vormen
van een sport-bibliotheek, die momenteel
al meer dan honderd titels bevat en die is

ondergebracht in het sporthal-restaurant.
Behalve boeken over alle mogelijke as-

pekten van de sport en de rekreatie, zul-

len vrijw.el alle bondsorganen, plaatselijke

klupbladen, sportbladen, sportnota's, bro-
chures e.d. ter inzage liggen.

Met medewerking van de Ned. .Sport
Federatie, het ministerie van Cultuur, Re-
kreatie en Maatschappelijk Werk en de na-
tionale sportbonden hopen de organisato-
ren op korte termijn te komen tot een cen-
trum waar sportleiders, bestuurders van
verenigingen en bonden, leden van sport-

raden, gemeenteraden e.d. zich kunnen
oriënteren omtrent de diverse sektoren van
sport en rekreatie.

Voor
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opvatting van demonstranten

in proefschrift gepeild

Vietnam-demonstranten voelen zich over het

algemeen niet pacifistischer dan nlet-de-

monstranten. Dit is gebleken uit een onder-

zoek dat twee studenten van 'het instituut

voor klinische en industriële psychologie

van de Utrechtse universiteit hebben inge-

steld naar de achtergronden van de Vlet-

namdemonstrant.

P. Tellegen en D. Hartsuiker stellen in hun
doktoraal-sknptie vast, dat zowel de de-

monstranten als de met-demonstranten be-

zwaar hebben tegen geweld. Echter, voor
de met-demonstrant houdt dit in dat hij het

door de huidige maatschappij uitgeoefende
geweld wil aksepteren, terwijl de demon-
strant geweld tolereert als het gericht is

tegen onrechtvaardigheid of fascistische

tendensen. In beide groepen gaat het hier-

bij echter om militante minderheden.

Voor het onderzoek zijn ongeveer gelijke

groepen demonstranten en niet-demonstran-
ten ondervraagd. Van de 256 ondervraag-
de demonstranten — die regelmatig ageren
tegen het Amerikaanse optreden in Viet-

nam — was 37 procent student. Van de
niet-studenten volgde ongeveer zestig pro-

cent een of andere vorm van met-universi-

tair onderwijs. Meer dan de helft van de
respondenten was 26 jaar of jonger, meer
dan zestig procent zou als er moest wor-
den gestemd de voorkeur geven aan de
PSP.

De demonstranten vormen — zo stellen

de twee onderzoekers — duidelijk een ra-

dikale groep. D'66 heeft nauwelijks aan-

hang. PSP en Nieuw Links behalen samen
tachtig tot negentig procent van de stem-

men. De demonstiant-student wordt vooral

gevonden in de fakulteit der sociale we-
tenschappen. De meeste aktivisten komen
uit Amsterdam, Utrecht en Nijmegen.

De demonstranten blijken Amerika als

de meest oorlogszuchtige natie te zien

Daarna volgen: Rusland en China. Niet-de-

monstranten beschouwen deze drie landen

als gelijkelijk agressief. Beide groepen
keuren de inval van Rusland in Tsjechoslo-

wakije af.

Tellegen en Hartsuiker hebben in hun
vragenlijst ook een reeks opvattingen over

de seksuele moraal gepeild. Het verband
tussen politiek en seksueel gedrag mag
voor de naïve beschouwer niet voor de
hand liggen maar met de herwaardering
van de werken van Reich dringt steeds
meer het inzicht door dat de seksuele va-

riaties in een kuituur voor een niet onbe-
langrijk deel door politieke handelingen
worden bepaald', verduidelijkt drs. A. van
Naerssen, die een samenvatting van de
doktoraal-skriptie heeft geschreven, omdat
Tellegen en Hartsuiker daartoe om prakti-

sche redenen niet in staat waren.

Over de onderwerpen als abortus, pros-

titutie, pornografie en homosektualiteit
bleken beide groepen niet van mening te

verschillen. Wel zijn demonstranten over

het algemeen jonger als zij voor het eerst

geslachtsgemeenschap hebben en is hun
aantal partners groter. Ze zijn eerder van

mening dat je al met iemand naar bed
kunt gaan als je verliefd bent of als je er
gewoon zin in hebt. Niet-demonstranten
stellen een vaste vriendschap of verloving
eerder als eis. Gevraagd naar de aktuele
stand van zaken blijkt er echter niet zo-

veel verschil tussen beide groepen te be-

staan: slechts tien procent geeft aan dat
zij met losse vrienden of vriendinnen ge-

meenschap hebben.

Demonstranten behaalden hogere femini-

teitsscores dan niet-demonstranten: hun
gedragspatroon is over het algemeen vrou-
welijker.

MEXICO STAD
ZINKT LANGZAAM WEG
De zeven miljoen inwoners van de stad
Mexico vatten de voorspellingen van Zuid-
amenkaanse architekten dat hun stad bin-

nen dertig jaar diep in de grond zal zijn

weggezonken niet ernstig op. De voorspel-

ling is geuit op een architektenkongres, dat
verleden week in Colombia is gehouden. •

De Mexicaanse dagbladen hebben de
voorspelling weinig ernstig genomen. Ulti-

mas Noticias schreef in een hoofdartikel:

'Wat voor verschil maakt het of je in de
toekomst je huis door de voordeur of via

het balkon binnengaat?'
Het wegzinken van een groot deel van

de stad is niettemin een feit. ingenieurs
en architekten hebben berekend, dat de
stad tegen het einde van deze eeuw een
meter dieper zal liggen.

Onder de stad Mexico ligt de stad Te-
nochtitlan, die door de Azteken is ge-

sticht op een meer. Midden op dat meer
beweerden zij een teken te hebben gezien,

waaruit zij lazen dat hun goden daar de
hoofdstad hadden gedacht. Het teken was
een adelaar die een slang verorberde.

Het meer werd aangeplempt en de Az-
teken bouwden hun stad. Bovenop die

stad staat thans Mexico met zijn zeven
miljoen inwoners.

De autoriteiten nemen thans maatrege-
len om het steeds snellere wegzinken van
de stad te voorkomen. Een van de fakto-

ren die tot het proces bijdraagt is de da-

lende waterstand in het vroegere meer als

gevolg van de talloze putten, die de inwo-
ners van de stad Mexico hebben geslagen.
Nieuwe waterreservoirs zijn gebouwd en
verder wordt water aangevoerd van enke-
le rivieren en beken.

ZRB SLUIT SEIZOEN AF
MET WEDSTRIJDEN

Ter afsluiting van de zomeraktiviteiten or-

ganiseert de Zandvooftse Reddingsbrigade
zondagmiddag ter hoogte van de patrouille-

post Ernst Brokmeijer onderlinge wedstrij-

den. Het programma vermeldt o.m. zwem-
men, roeien en estafette.

Vorige week zei ik nog dat de weerberich-

ten bijzonder gunstig waren en dat het

best eens kon gebeuren dat we een mooie
nazomer kregen. Nou, dat gaat er dan veel

op lijken, want — behalve wat mist in de
ochtenduren en een bedekt zonnetje zo nu
en dan — is er toch echt wel sprake van
fraai weer, zoals dat heet.

Zondag j.l. was het bijna als van ouds,

op een kleimgheidje na- de stoelen waren
niet uitverkocht! Kan gebeuren als je zo

ver in de tijd zit. Maar gezellig was 't wel!

Er waagden zich zelfs nog een flink aantal

stoere dames en heren te water en ik moet
zeggen dat hun 'bruin' misschien wel wat
geleden had onder de donkere dagen van
de laatste weken, maar over het geheel
genomen zag 't er allemaal nogal zomers
uit'

En zelfs op zo'n dag, die toch heus niet

een topper mag worden genoemd, kon je

zien hoe de mensen eigenlijk gek zijn met
onze zee 1 Je ziet ze gewoonweg opleven.

Maar dat kan ook wel een beetje komen
door de kwaliteit van Jans' koffie' (Een
beetje reklame op deze manier zal u toch

niet bezwaarlijk vinden'")
Over Jans gesproken: Die vond 't een

V"*»fi &>V*

poosje geleden nog welletjes en ze zou 't

niet erg vinden als we de tent gingen op-
breken. Maar nu zegt ze al weer dat 't

best om uit te houden is en ze staat het
hoogste lied uit te kwelen achter haar kof-

fiemachien! Van vrouwen krijg je nooit van
je leven hoogte, geloof ikl

Wél weet ik dat alles er op wijst dat
het plezier dat mensen in strand en zee
vinden, toch maar de hoofdschotel van het
dagelijks menu van Zandvoort is! Voeg je

daarbij ons mooie duingebied, dan heb je

een vorm van vermaak — rekreatie zeg-
gen ze tegenwoordig — waar je echt wel
eens bij stil mag blijven staan.

Daarom ben ik het eens met mijnheer
Momus, die vrijdag j I. zijn bezwaren ken-
baar maakte tegen het wegenplan, dat no-

tabene een heel stuk van die duinen op-
offert aan het snelverkeer.

Ik ben maar een eenvoudige stoeleman,
maar ik kan toch op m'n vingers uittellen

dat Zandvoort helemaal niet gebaai is bij

d : e wegen, omdat er ergens een plekje

moet blijven om je te bewegen onder de
zon.

Nu kan het waar zijn dat de smalle
Zandvoortselaan in het hoogseizoen altijd

'verstopt' is, maar dat zijn zes- en acht-
en twaalfbaans snelwegen ook. Want iede-

re manier om het de mensen gemakkelijk
te maken naar de badplaats te komen, zal

het aantal snelheidsmonsters op de perfek
te wegen verdubbelen of zelfs verdriedub-
belen' En wat krijgen we dan vooi een
beeld? Toch verstoppingen en een door
koekblikken en uitlaatgassen overspoeld
Zandvoort, waar het al gauw niet meer om
te harden is. Daar moeten de plannenma-
kers eens aan denken.

Ook dat tegen beter weten in zo'n pier

er door willen drukken. Waar lijkt dat nou
eigenlijk op? Ik moet zeggen dat het ge-
woon je reinste onzin is om met alle ge-
weld zo'n stalen en betonnen karkas in zee
te bouwen, dat notabene nog een flink stuk
strand wegneemt. (Gaan we straks loten

wie er de dupe van gaat worden?)
Ik zou zo graag zien dat de mensen, die

door hun funktie iets met het vermaaks-
leven van Zandvoort te doen hebben, hun
krachten inspanden om Zandvoort te be-
schermen tegen dingen die dwars tegen de
belangen van een badplaats in gaan.

Ik laat me natuurlijk weer gaan. Voor
Jans hoeft het niet. Maar ik kan me soms
zo kwaad maken om al dat gepraat over
dingen, waar Zandvoort geen snars aan
heeft. Energieverspilling noemde iemand
dat eens Eerst begreep ik niet wat die

man bedoelde, maar nu heb ik 't door:
Neem nou die beroemde Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer hier. Altijd druk met
het circuit en race-auto's. En wat moeten
we daar mee?

Beste mensen, wat mij betreft: Nóg één
zondagje zoals vorige week. En dan zal
ik er wel uitscheiden. Sommige van mijn
kollega's hebben hun tent al afgebroken.
Ik ben ook niet van plan tot eind oktober
te blijven, want dat kon wel eens verkeerd
uitpakken' STOELEMAN

sport
en
spel
Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

Programma zaterdag 13 september:
KIC—Zandv.m. 16.15 u.

11 Zandv.m. 2—SIZO 4 16 u.

29 SIZO 8—Zandv.m. 3 16.15 u.

38 Energie 3—Zandv m. 4 10 u.

Adspiranten:
66 OG a—Zandv.m. a 15.15 u.

92 Schoten b—Zandv.m. c 15.15 u.

108 DSS b—Zandv.m. d 15.15 u.

114 Vog.zang a—Zandv.m. e 14 u.

131 Zandv.m. g—WH b 14.30 u.

Pupillen:

Bezoek -Renova met 2 pup. A
en 4 pupillen B teams 10 u.

Programma zondag 14 september:

Vriendschappelijk:
Zandv.m.—Valkenswaard 14 30u.

Kompetitie:
HRC 2—Zandv.m. 2 10 u.

Zandv.m. 3—DEM 3 12.30 u.

35 Zandv.m. 5—ADO '20 3 12 u.

40 Zandv.m. 6—Terr.vogels 3 9.45 u.

55 Zandv.m. 7—DSB 2 9.45 u.

102 Vogzang 4—Zandv.m. 10 12 u.

115 VI. Vogels 4—Zandv m. 11 9.45 u.

116 Zandv.m. 12—EHS 7 9.45 u.

Junioren:
154 Zandv.m. a—Schoten a 12 u.

184 OG c—Zandv.m. d 14.30 u.

185 Zandv.m. e—Halfweg b 12 u.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'

Uitslagen afgelopen weekeinde:

Adspiranten:
DSS b—TZB a 0—8
Haarlem h—TZB b 5—2
Pupillen A:
Telefoma 1—TZB 1 2—1
Pupillen B:
TZB a—Geel Wit a 0—1
Senioren:
TZB—DSB ' 3—1
TZB 2—Velsen 5 3—1
Zandv.m. 9—TZB 3 6—2
TZB 4—Velsen 7 , 0—8
SHS 5—TZB 5 1—10
Zandv.m. 1 1—TZB 6 5—2
Junioren:
Zandv.m. d—TZB a 0—4
TZB b—Bloemendaal d 5—2

Programma zaterdag 13 september:

Adspiranten:
107 TYBB d—TZB a - 15.15 u.

144 Hoofddorp f—TZB b 14.30 u.

176 TZB c—Terrasvogels d 14.30 u.

Pupillen A:
222 Geel Wit 1—TZB 1 13 u
Pupillen B:

;

252 TZB a—Spaarnevogels a 1 1 u.

Programma zondag 14 september:

Senioren:
20 TZB—Nieuw Vennep 14.30 u.

59 Schoten 4—TZB 2 12 u.

95 RCH 9—TZB 4 ,12 u.

112 TZB 5—Terrasvogels 8 12 u.

Junioren:
181 TZB a—Bloemendaal a 12 u.

215 TZB b—DSS d 14.30 u.

Tennisclub 'ZANDVOORT'
Programma zaterdag 13 september:
Meisjes junioren:

Zandv. 1B—Rood Wit 1B 14.30 u.

Strawbernes A—Zandv. adsp. A 15.15 u.

Jongens junioren:

Amsterdam 2A—Zandv. 1A 15.15 u.

Zandv. 1B—Eechtrop 1B 15.15 u.

Programma zondag 14 september:
Dames senioren:
HDM 1—Zandv. 1

Zandv. 2—Schaerweyde 2
Rijswijk 2—Zandv. 3
Zandv. 4—Strawberries 4
Heren senioren:
Te Werve 1—Zandv. 1

Zandv. 2—Kraaien 3
Zandv. 3—Be Fair 3
Zandv. 4—Strawbernes 5
Veteranen:
Zandvoort—Amsterdam B

11 u.



tel.

2600
DAG en NACHT tot uw dienst!

GROTE KROCHT 18

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

Te koop
BENEDEN- en BOVENHUIS, Nassau-
plein 5 en 6.

Elke woning bevat 4 kamers met
keuken. Bovenhuis leeg te aanvaar-
den.

Benedenhuis verhuurd voor f 1200,-

per jaar. Koopprijs ƒ 32.500,- k.k.

Inl. makelaar J. H. KONING.
telefoon 2957 en 4020.

Makelaar .G .

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën.

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-

vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling

Uw assurantie-man

Uw vertrouwens-man.

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood

Gasthuisplein 3, telefoon 2129

BEHANG
KEUR-VERF

Paradijsweg 2
t.o. Politiebureau

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

PANDEN v. geldbelegging
te koop gevr. N.V. Make-
laardij 'VEMA', tel. 02560-
7767.

Te koop: jonge KONIJNEN,
PARKIETEN en een stel

VALKPARKIETEN. Burg.
v. Alphenstraat 15.

WEGGEVLOGEN:
gr. roodstaart PAPAGAAI.
Teg. bel. ter. te bez. Em-
maweg 20.

Te koop weg. vertr.: wit
SLAAPK. AMEUBL. compl.
1 jr. gebruikt m. 2 hl-
kasten, 2 pers. spiraal,

toilettafel. Zuiderstr. 16a.

Jong echtp. vraagt WOON-
RUIMTE voor 2 mnd. of

langer. Tel. 3252, Zandv.
tussen 19-21 uur.

Te koop: KINDERWAGEN
m. toebeh., ƒ 75,-. v. Len-
nepweg 95 rood.

Te koop aangeb.: 2 DAVO-
NETTES Convector en 10
a 12 mud nootjes-5, ook
afzonderlijk. Telefoon 3705,
na 18 uur.

Goed onderhouden WOON-
HUIS met schuur a.d. Bur-

gem. v. Alphenstr. te koop
aangeboden. Bevat: kam.-
en suite, 4 slp.k., badk.
Binn.k. leeg te aanvaarden.
Inl. Mak. S. Attema & Zn.,

Hogeweg 64-66, tel. 2715.

Te koop: zware eikenhouten
BOEKENKAST, I. 1.06, br.

1.56 H. Heyermansweg 17.

niet 's avonds!

Te koop: KINDERWAGEN,
Koelstra. Hogeweg 22.

Te koop: OLIEHAARD,
8000 cal., / 75,-. A. Zwem-
mer, Vondellaan 55 rd.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

Mooie DWERGKONIJNEN
Haarlemmerstraat ' 68.

Let op Attentie!! Let op

Hotel-Café-Rest. DELICIA
KERKSTRAAT 16 — TELEFOON 2270

gaat deze winter
iets ondernemen!

Vanaf 1 september a.s. beschikken wij

over 2 leuke zaaltjes voor het geven van

bruiloften en partijen.

Zeer geschikt voor vergadering, kaart-

avondjes, enz., enz.

OOK ONZE CONDITIES
ZIJN ZEER AANTREKKELIJK!

1e 1e klas diners vanaf f 5,50 per persoon
incl. bed. en B.T.W., best. uit soep,
vlees, aardappelen, groenten, koffie.

2e consumpties zoals jonge jenever, vieux,

limonades en piis f 0,75, incl. bed. en
B.T.W.

3e Ook kunt U zelf uw feestje organiseren
en bij ons alleen een zaaltje huren.

DISCO-'69
Op vrijdag 3 oktober zal onze discotheek-

dancing worden geopend.

Consumpties vanaf ƒ 0,85 (inclusief)

Zoals bier, limonade, jenever, vieux.

Gratis entree. Het programma zal door 1e
klas discjockey's worden verzorgd.

Van maandag t/m donderdag geen disco-

theek, wel Ie klas stereo-muziek.
Prijzen f 0,75 inclusief.

Wij zijn elke dag geopend tot 1 uur 's nachts

Zaterdags tot 1.30 uur.

ONZE SPECIALITEIT IS: PANNEKOEKEN.
U heeft bij ons keuze uit 12 soorten, zoals

ham, kaas, ananas, gember, appel, enz.

Van maandag t/m zaterdag serveren wij

tevens uw tweede kopje koffie GRATIS!

Couponnen tapiflex
normaal ± f 25,-

|

Nu fl 10.-

enkele

KEMPER

200 cm breed, normaal ± f 25,- per strekkende
meter

per strekkende meter met enkele schoonheids-
foutjes.

BEDDENSPECIAALZAAK

HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

AANBOD GOEDE T.V.
3 maanden garantie v.a. f 75,-

met 2e net, kleine mee/ prijs.

Vrijblijvend demonstratie thuis.

EIGEN SNELLE SERVICE DIENST

Ook wasautomaten, koelkasten, enz.

Tel. 02507-5951

IWANOWITCH Suikerwerkfabriek • Zandvoort

vraagt voor direkt:

mannelijke fabriekshulp
en

vrouwelijke krachten
voor de inpakafdeling; ook gehuwden, evt. voor
halve dagen.
5 daagse werkweek, 42'/2 uur per week.

Aanmelden: Oranjestraat 12 van 8 tot 6 uur,

telefoon 2470 of 3907.

Uotieybat een fijne sport

SPEEL HET (OF LEER HET SPELEN!) onder

deskundige leiding bij

Sporting Club Zandvoort
Inl. en aanm.: Linnaeusstraat 1/4, telefoon 3585

Wegens vakantie GESLOTEN
van 15 t/m 30 september

Fa. J. van Duivenboden
HALTESTRAAT 45

a.s. bruidsparen, verloofde stellen,

clubs e.d.

die op zoek zijn naar een ideale,

GRATIS ruimte voor hun feest,

receptie of vergadering

Een behaaglijk verwarmde luxe zaal, waar in
BESLOTEN kring uw feest zeker slaagt

30-150 PE&SONEN
Gelegenheid tot dansen op verlichte dansvloer,
begeleid door een professionele disc.-jockey, die
uw muzikale verzoekjes draait

Gedurende de maanden september t/m mei van
maandag t/m donderdag te reserveren

Consumpties tegen vóóraf besproken prijzen

Voortreffelijke snacks verkrijgbaar

Voor inlichtingen, bezichtiging, afspraken e.d.

„Estoril"
Dr. J. Uesgerstraat 48 Zandvoort
Tel. 02507-5738-4569 (na 20 uur)

Elk weekend vry dansen

zónder entree - zónder consumptiebonnen

DAMESKAPSALON

F. van Woudenberg-
de Jong

Wegens vakantie GESLOTEN
van 22 september tot 13 oktober

STATIONSSTRAAT 14 — TELEFOON 2371

nt&mmê.

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming*

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

HULP gevraagd, tijdelijk of

vast, ± 2 ocht. p.w. Mevr.
Hendriks, Zandvoortselaan
48, Zandvoort.

ABONNEERT V
op de

ZANDVOORT8E
COURANT

cMuto en 'Hserkuurbedry}

,3Z,andvoort'

SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

^IK

AFWEZIG

Zr. A.M. Stiphout

tot en met 3 oktober
Waarn.: zr. C. v. Kessel,
Haarlemmerstraat 9,

telefoon 5486.

Een hollandse schouw voor
sfeer in een modern huls.

Telefoon 5566.

Te koop: DKW junior '65,

ƒ 600,-. Dr. Gerkestr. 49
rd., tel. 5237.

WERKSTER gevr. voor 1

middag p.w. Lorentzstraat
244, telefoon 4508.

Een plavuizen vloer in

keuken, gang of kamer.
Telefoon 5566.

Fe koop: KOLENHAARD,
2-pits gasstel, gaskacheltje
en grote tafel. Haarlem-
merstraat 28.

Vespa SCOOTER te koop,
9000 km gelopen, nieuwe
banden plus reservewiel en
helm. Prijs ƒ 200,-.

Telefoon 5417.

Een houten wand van grove
planken geeft warmte aan
jw woning.

Telefoon 5566.

KAMERS gevr. door echtp.
Br. ond. nr. 7201 bureau
Zandv. Courant.

Gevr.: Oude Marklin spoor-
weg, grote rails. Aanbiedin-
gen tot 19 sept.: Rother,
Cort. v.d. Lindenstraat 31.

Zoekt U VRIJHEID en een
vaste baan?
Wordt dan monteur van
staalkonstrukties bij de
N.V. 'LATUMEBO', Alblas-

serdam. Hoog loon.

Inl. A. van Duijn, Tollens-

straat 39, Zandvoort. Na
19.00 uur. Tel. 02507-2668.

v"oor al uw onderhouds-
werk en reparaties.

Telefoon 5566.
Ook voor spoedgevallen!

Familie-

drukwerk
Gertenbachs Drukkerij

Achterweg 1 - Telef. 2135

Wfciar vindt u

mode die

Tweka couture

'69/70 heet?

Napoli in zuiver scuecnv ol, malen !të-l(i f. 98,-

Ja waar vindt u mode die mooier is van detail,

beter van model en véél verfijnder afgewerkt. Mode
die soms opvalt door een klein accentje. Door een
garnering die verrast. Of door een stof die net
iets mooier valt. Of door een afwerking waar
duidelijk extra-zorg uit spreekt? Kortomwaar vindt

u mode die opvalt door "Aandacht voor Details"?

Die mode vindt u onder de naam Tweka Couture
'69/70 bij ons.

tvvoka

HALTE40
Haltestraat 40 telefoon 20B7

VA-.WkV.WaW.-

De Raiffeisenbank

is goed voor uw geld . .

,

en voor ow eifecten
Als u uw geld wilt beleggen in effecten, dan kan

de Raiffeisenbank u hierover alles vertellen.

Uw geld en uw belang staan voorop bij het

uitbrengen van het advies.

U kunt de aan- en verkoop, maar ook het beheer

van uw effecten aan de bank opdragen.

Dat is één van de vele diensten, die de
Raiffeisenbank verleent.

Komt u eens praten!



{^oróetterie

aióon ejance

daar slaagt U!

Kostveriorensiraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Sportschool WIM BUCHEL
A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 47

Overzicht van lesuren waar nog plaatsing moge-
lijk is:

Kleutergymnastiek jongens + meisjes, 4 en 5 jaar

maandag 16.00 uur

Rythm. gymn. dames + volleybal per 1 oktober
dinsdag 9.30 uur

Meisjes judo, 8 t/m 12 jaar, v.a. september
dinsdag 16.00 uur

Judo jongens 13 jr. en ouder dinsdag 18.00 uur

Judo jongens 8 t/m 11 jr. woensdag 14.15 uur

Badminton dames en heren woensdag 20.00 uur

Damesgymnastiek, zonder spel - geen toestellen

donderdag 9.15 uur

Damesgymnastiek + volleybal, nieuwe club
donderdag 19.30 uur

Karate en boksen vrijdag 19.00 uur

Keep fit training, heren + volleybal

vrijdag 21.00 uur

Alle overige uren zijn reeds volgeboekt!

Telefoon 3965 of 5829

SNACKBAR

„De ZILVERMEEUW"
TOLLENSSTRAAT - 2e spoorwegovergang

De gehele winter geopend

van 2-8 uur

Een houten wand geeft fleur, aan uw interieur!

Gedurende de maand september 10% KORTING
bij aankoop van een houten wand.

HOUTHANDEL W» JANSEN
Kamerlingh Onnesstraat 21

Privé: De Genestetstraat 7 • Telefoon 4107

MONTEUR
AAN HUHS!

T.V. - RADIO - WASAUTOMATEN, enz.

Vrijblijvend prijsopgaaf

TELEFOON 02507-5951

Versteege
RIJWIELEN EN BROMFIETSEN

HALTESTRAAT 18

ONZE WERKPLAATS KONINGSTRAAT 28

IS WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 6 t.m. 21 SEPTEMBER

De winkel blijft open.

m.

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
levert rechtstreeks van de groothandel:

DUINZAND, METSELZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
FLAGSTONES
PADTEGELS
GRINTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

Telefoon 4-996

ETEN
in het Restaurant van hotel SONNEWENDE.
U zult tevreden zijn!

Mr. TROELSTRASTRAAT 62 — TEL. 3088

Z.H.V. HANZE

Zandvoortse Middenstand Centrale

WINTERSLUITING
Na 15 september zijn de volgende regelingen

van kracht:

middagsluiting

's avonds na 18 uur gesloten
Van 15 september tot I oktober zondags
tot 20 uur geopend.

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

VAMOR-RIJSCHOOL

P. C. Laarman - Frans van Sprang
Nic. v.d. Laanstr. 5 rd., Haarlem, tel. 023-326278
Met ingang van 14 AUGUSTUS iedere donder-
dagavond theorie in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht 41, aanvang 20 uur.

Ook toegankelijk voor niet-leerlingen!

Wij lessen met NSU • Opel/Kadett • Opel/Re-
kord Vrachtwagen - Scooter.

VISHANDEL
Kerkman & Loos
HALTESTRAAT 16 — TELEFOON 2473

Wegens vakantie GESLOTEN
van 15 tot 30 september

HET MOOISTE VAN HET MOOISTE'

Een geheel nieuwe, denderende serie

SHOWMODELLEN
in mantels en mantelkostuums van o.a. de
fijnste en mooiste stof-kwaliteiten in gran-
dioze modellen vervaardigd.

Met ROYALE EDELBONTKRAGEN bezet
als PERSIANER, NERTS. BISAM, WAS-
BEER, BEVER, enz., enz.

f 89,.
Enkele zeer fraaie klasse-bontmantels

tegen zeer lage prijzen.

Een enkel voorbeeld uit vele:

LANGE NERTSKOPMANTEL / 970,-

Mevrouw J Collewijn
(mannequin)

KLEINE HOUTSTRAAT 24 — HAARLEM

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf
• AANLEG

• OMBOUW
• ONDERHOUD

• REPARATIE

* CENTRALE VERWARMING

* k AARDGAS-INSTALLATIES

* OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies!

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Voor
VAKKUNDIGE
R E P A R ATIE

van uw
GOUD. ZILVER
en HORLOGES

Bel 4021 (na 6 uur).

Enige wollen smyrna

VLOERKLEDEN
door groothandel op Jaar-

beurs gebruikt, ƒ 150,- per

stuk. Grote maten. Event.

thuis te bezichtigen. Br.

ond. nr. 7025 bur. Zandv.

Courant.

Schilders-

bedrijf

U.C. v. tyfy
Telefoon 2638

HONDEN
DESKUNDIG plukken,

knippen, scheren.
Ruim 11 jaar in Zandvoort

gevestigd.
MEVR. R. SCHRAM
Mr. Troelstrastraat 7

Telefoon 4999
('s Avonds na 6 uur)

DE GEHELE MAAND
OKTOBER AFWEZIG.

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en

omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRSNZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Bé Boterhoven de Haan
gedipl. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds!

MED. GEDIPLOMEERD
PEDICURE

* 10 jaar praktijk-

ervaring

Mevrouw Snellens, Burgem.
Beeckmanstr. 22, tel. 4594

Change-lite glazen
worden donkerder naarmate sterkte van het zon-

licht.

VARILUX glazen voor scherp zien op elke af-

stand, zonder zichtbare scheidinglijn.

Vraagt inlichtingen

Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. Opticien
Erkend Fondsleverancier

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023-24 28 30

Schildersbedrijf

C. J. PfiAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf - Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

lllililliïl
< In een handomdraai
legt u zelf zo'n prachtig,
warmkleurig tapijt

met Dessoforto tapijttegels
Het is zo makkelijk. Het wordt zo mooi. De tegels zijn

zelfklevend, zelfs op beton, makkelijk schoon te ma- 1

ken en slijtvast.

U kiest uit liefst 10 kleuren waarmee u prachtig kunt
combineren en variëren. De prijs? Slechts f 5.30 per
tegel van 50x50 cm (f 21 .20 per m2

].Cl^SSO
verkrijgbaar fc/j: — --

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15—Telefoon 3346

Abonneert u

op de

Zandvoortse Courant

Autoverhuur D. F. Pleters
Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens •

Opeis Kapitan - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2, tel. 4200 en 3652

Bel 4852
Aannemersbedrijf

E. v.d. BERG
voor al uw reparatiesl

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)
316092 Haarlem.

Van Kessel

VOOR PIANO'S
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121
Telefoon 3490.

Familie-
drukwerk
GERTENBACHS
DRUKKERIJ

c
J7lcde du ^aóóage 9

voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 TEL. 5965

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANT!

KOLEN
NU BESTELLEN! LEVERING
NOG VOOR ZOMERPRIJS!

OLIE
HAARBRANDOLIE,

NU PER LITER 16 cetlt

Van der Meij en Zoon
v/h firmant Zandvoortse Brandstoffen Handel

Persoonlijke bezorging en garantie voor kwaliteitl

Zandvoortselaan 319 BENTVELD Tel. (023) - 24 09 32

HOUTBLOKKEN
EIKEN EN BEUKEN
GEZELLIG VUUR!

HOUTSKOOL
VOOR AANMAAK EN

BARBEQUE

DE WASSERETTE
deelt U mede, dat met ingang van

15 september 1969
.de openingstijden zijn:

.Maandag en vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur,

dinsdag, woensdag en donderdag van 8.00 uur

tot 19.00 uur en zaterdags van 8.00 tot 13.00 u.

U dient één uur voor sluitingstijd aanwezig te

zijn!

DE WASSERETTE
Louis Davidsstraat 13 - Zandvoort - Tel. 4255

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

47.50
VOOR*
10 rijlessen

Vervolg- en losse

lessen: f 7,50

Fonkelnieuwe V.W.'s

Zandv., Oosterparkstr. 41,

telefoon 25 07 - 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,1RW1A'
Gedipl. VAMOR

Rodenstock
Colormatic

Het ideale glas voor Uw bril.

Absorptie al naar gelang de lichtintensi-

teit van 15% tot ca. 45% of 30% tot

ca. 60%.

Opticien

JL G. Slinger
Grote Krocht 20a • Telefoon 4395

Leverancier alle ziekenfondsen.

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
van 21 september t/m 4 oktober

Gymnastiekvereniging

"Sportingclub Zandvoort"

breidt haar lessen uit.

In verband met de toenemende belangstelling voor gymnastiek is het lesrooster

vanaf 15 september a.s. als volgt uitgebreid:

Maandag (Modern ingericht gymnastieklokaal aan de Prinsesseweg) -

7.30-8.30 uur 's avonds TURNEN voor meisjes 13-15 jaar.

8.30-10 uur 's avonds, gymnastiek en turnen voor dames van 16 jaar en ouder.

Woensdag (Gymnastieklokaal Hannie Schaftschool):

10-11 uur 's morgens, Gymnastiek voor de huisvrouw.

Als gevolg van de grote toeloop is er voortaan voor kleuters van 3-6 jaar (jon-

gens en meisjes) op maandag (aan de Prinsesseweg) zowel les van 4.30 uur

tot 5.30 uur als van 5.30 uur tot 6.30 uur.

U blijft gezond on kwiek
dank Mij gymnastiek

Nadere inlichtingen worden U gaarne verstrekt door ons sekretariaat: Cort v.d.

Lindenstraat 22 te Zandvoort, telefoon 3559.
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abonnementsprijs f 10,- per jaar

per post / 11,-; buitenland /13,-

losse exemplaren 20 cent
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postbus 23, telefoon 21 35

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

bescherming duinlandschap

neemt in adres

stelling tegen de pier

In een eind vorige week aan de Zandvoort-

se gemeenteraad verzonden adres heeft de

stichting 'Bescherming Duinlandschap' ge-

reageerd op het bestemmingsplan 'Zeereep

Noord', dat momenteel in het gemeentehuis

voor het publiek ter inzage ligt. De stich-

ting deelt in haar adres mede met grote

ongerustheid kennis te hebben genomen
van het bestemmingsplan, waarin de plan-

nen voor de bouw van een pier en in sa-

menhang daarmee voor de bebouwing aan
de landzijdc kenbaar worden gemaakt.

Het zal de raad bekend zijn, schrijft het
stichtingsbestuur, dat reeds dikwijls over
de inmiddels beruchte pier te Zandvoort
werd gesproken en dat het merendeel van
deze pier-diskussies het bestaan van een
pier bepaald niet zouden rechtvaardigen.

Nu het pier-projekt weer in de aktualiteit

wordt getrokken door het ter visie leggen
van meergenoemd bestemmingsplan, acht
de stichting het haar onmiddellijke opgave
protest aan te tekenen tegen iedere werk-
zaamheid, die gericht is op een uiteindelijk

tot stand komen van een pier op ons
strand.

Men mag zich niet blind staren, aldus de
stichting, op de vermeende kommersieel
toeristische aspekten van een dergelijk

plan, maar men dient zich ook te realise-

ren, welk een weergaloze schade aan ons
schitterend strand zou worden berokkend.

Het brede strand en de verre horizont

doen zich thans ongerept in alle wijdheid

en openheid voor aan de strandbezoeker,
maar wee het ogenblik, dat dit fraaie ver-

Hoge
spaarrente
tot zelfs

7 °/o voor u

gezicht afgesneden wordt door een dooie
betonnen zeepier op vele betonnen poten,
die zich doelloos boven de zee uitstrekt.

Het zal een obstakel zijn, dat een ruimte
kapot maakt, die voor vele stadsmensen zo
bevrijdend werkt, schrijft de stichting.

Wat vaak Europa's fraaiste strand wordt
genoemd, zal dan ook door de zo technisch
begaafde, maar qua gevoel voor natuur-

schoon zo arme en onmogelijke mensen-
hand voor een deel worden gedevalueerd
tot een soort kermis.

In dit verband wil 'Bescherming Duin-
landschap' de raad wijzen op vervuiling
van de zee, die ter plaatse zal optreden
door het oer-hollands gebruik om alle af-

val maar onmiddellijk overboord te zetten.

Indien Zandvoort dan zo nodig mensen
meent te moeten trekken via amusement en

vertier, laat men zich dan beperken tot de

eigenlijke dorpsbebouwing achter de zee-

reep, maar met de ietwat te zakelijke han-

den afblijven van een nationaal bezit, onze

prachtige Hollandse kust.

Overigens veronderstelt een wandelhoofd
in zee een boulevard, waarvan zij een lo-

gisch onderdeel kan vormen. Het zal niet

nodig zijn aan te tonen, dat Zandvoort haar
gasten een strandgenoegen als een fraaie

boulevard ten enenmale niet te bieden
heeft.

In haar adres, vestigt de stichting de
aandacht van de raadsleden op de onzeker-
heid over het kommersiële sukses van een
pierplan in Zandvoort.

Men kan tegenwerpen, dat dit risiko niet

voor rekening van Zandvoort, maar voor re-

kening van de eksploitatiemaatschappij is,

schrijft de stichting.

Maar dan dient men wel te bedenken, dat
de konskwentie van een kommersiële mis-

lukking- een steeds erger verwaarloosde
pier te zien geeft, waar Zandvoort jaren en
jaren mee zal zitten.

Vervolgens brengt de stichting 'Bescher-
ming Duinlandschap' de leden van de raad
de uitslag van een enquête, die het Haar-
lems Dagblad in 1964 inzake het pierplan

onder zijn lezers heeft gehouden in herin-

nering: 88,7 % was tegen een pier in Zand-
voort, waarbij 70 % van de ondervraagden
afkomstig was uit Zandvoort.

Men mag niet aannemen, dat in een tijd

waarin iedereen spreekt over inspraak en
medezeggenschap een dergelijk duidelijk

'veto' van de bevolking door de gekozen
vertegenwoordigers van deze zelfde bevol-

king zonder meer genegeerd zal worden,
aldus de stichting.

Aan het slot van haar adres aan de raad
vat de stichting 'Bescherming Duinland-
schap' haar bezwaren tegen het plan nog
eens als volgt samen: de schoonheid van
zee en strand zullen er door worden ge-

schaad; in de struktuur van de badplaats
Zandvoort past geen pier; de bevolking van
Zandvoort heeft zich reeds uitgesproken te-

gen eèn pier; het kommersiële sukses van
het pierplan moet dubieus worden geacht.

De stichting verzoekt de raadsleden daar-

om met de grootst mogelijke klem hun
goedkeuring aan het bestemmingsplan 'Zee-

reep Noord 6' te onthouden.

Het adres van de stichting is onderte-

kend doof de voorzitter van 'Duinland-

schap', de heer K. C. van der Mije Pzn en

de sekretaris, mr. Th. M. Snijders.

Wil ^^"^
«—" / "f __^_ de fr er c. H. M. Mackaay,

SpagrvoorlichUng,
Centraal Kantoor voor Amsterdam.

Dat is helemaal de NMB.
Meer rente, meer spaarvor-
men (kies uit 6 mogelijk-

heden en bovendien ook
nog 7%% spaarbrieven). En
daarbij een service waar de
NMB ook beslist rjiet zuinig

mee is. Daarom is voor ieder-

een sparen zo aantrekkelijk

bij de NMB.

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

de bank waar ook
ü zich thuis voelt
Zandvoort: Passage33.

NS WIL IN ZANDVOORT
TWEEDE STATION
BOUWEN
Volgens een mededeling van een voorlich-

tingsfunktionaris van de Nederlandse Spoor-
wegen koestert de NS het plan een tweede
station in Zandvoort te stichten, vier a vijf-

honderd meter ten oosten van riet bestaan-
de kopstation aan het Stationsplein.

De snelle uitbreiding van Zandvoort
nieuw-noord en de toekomstige rechtstreek-

se verbinding van deze woonwijk met de
rest van het dorp maken de aanleg van
een tweede station zinvol voor de spoor-
wegen. Dë" huidige eindhalte krijgt bij het
gereedkomen van het nieuwe station de bij-

zondere bestemming van strandhalte. Over
het tijdstip van de aanleg van het tweede
station kon de funktionaris nog geen mede-
delingen doen. De bouw van het projekt
hangt nauw samen met het treffen van een
aantal nieuwe voorzieningen, o.a. doortrek-
king van de Herman Heijermansweg onder
of boven de spoorlijn naar^nieuw-noord.

ZRB BESLOOT SEIZOEN
MET ROEI- EN
ZWEMWEDSTRIJDEN
Eergisteren heeft de Zandvoortse Reddings-
brigade het zomerseizoen afgesloten met
het houden van onderlinge roei- en zwem-
wedstrijden in teamverband.

Voor de ploeg die de meeste punten uit

de beide wedstrijdonderdelen behaalde was
een wisselbeker bschikbaar gesteld. Het
team van Rob Vos, bestaande uit Peter de
Jong, Tom de Roode, Gert de Jong en Aug.
van der Mije behaalde de hoogste punten-
score in het totaalklassement en ontving de
trophee uit handen van ZRB-voorzitter,
de heer J. G. Bisenberger.

De strijd tussen twee damesteams en
een juniorteam eindigde in een zege voor
de jeugd. Het team bestond uit Frank
Brandon, Tonny Bakker, Jos Kras, Karel

Kras en Petra Luttik. Hun indrukwekkende
prestatie werd met een medaille beloond.

ontsnapte

psychopaat

meldt zich

vrijwillig

De op zondag 7 september j.l. uit de de-

pendance van de Utrechtse Van der Hoe-
venklintek aan de Westerduinweg ontsnap-
te psychisch gestoorde man, die door de
justitiële autoriteiten als gevaarlijk wordt
beschouwd, heeft zich gistermiddag vrijwil-

lig bij de kliniek gemeld. Nadere bijzonder-

heden over de verblijfplaats(en) van de
man gedurende zijn vlucht, ontbreken.
Naar aanleiding van de ontsnapping heeft

de in Bentveld woonachtige kunstenaar
Aart van Dobbenburgh namens de leer-

krachten van de Aerdenhoutse schoolver-

eniging, de Vondelschool, de St. Antonius-

school en de Th. van Eeghenschool gister-

morgen aan burgemeester A. Nawijn een
adres overhandigd, waarin de onderwijzers

hun ernstige bezorgdheid kenbaar maken
over het gebruik van het aan het Burger-

weeshuis toebehorende gebouw aan de
Westerduinweg als weekendverblijf voor
psychisch gestoorde patiënten van de
Utrechtse kliniek.

POEDER- CRÈME- OLIE-ZEEP

verkiezingen in bondsrepubliek

krachtmeting tussen

twee partijen

Op 28 september a.s. worden in West-

Duitsland de verkiezingen voor de Bonds-

dag gehouden en die werpen hun schadu-

wen nu reeds vooruit. Von Thadden en zijn

DNP zijn al reeds op pad en ook Kiesinger

is daardoor uit zijn schuilhoek gelokt.

Deze verkiezingen vertonen in meer dan
één opzicht (althans technisch, want poli-

tiek liggen de zaken geheel anders) een

sterke gelijkenis met die in de Verenigde

Staten.

Het gaat praktisch tussen twee grote

partijen en om twee topfiguren: Kiesinger

en Willy Brandt.

Twee grote partijen zijn de voornaamste
kampioenen. Eerzijds de CDU (de Beierse
groep onder leiding van de roemruchte
Strauss heet CSU) en de SPD, de socia-
listen. Van de ene is de topkandidaat rijks-

kanselier (eerste minister) Kiesinger, van
de andere Willy Brandt, ex-burgemeester
van Berlijn, thans minister van buitenlandse
zaken.

Het gaat hier (en dat geeft deze verkie-

zingen zo'n merkwaardig aspekt) niet tus-

sen een regerings- en een oppositie-partij,
maar CDU en SPD zitten samen in de re-

gering! '

En zelfs is de kans aanwezig, dat, als de
uitslag der verkiezingen eenmaal bekend is,

er niets anders op zit dan wéér samen te
gaan doen.

Tenzij één der partijen een geweldige
overwinning behaalt en het alleen af kan of
meent het met de steun van een der kleine
partijen, b.v. de Liberalen, alleen af te kun-
nen doen, zal het opnieuw uitdraaien op
een koalitie, die de afgelopen jaren opmer-
kelijk goed heeft gewerkt. Maar partijpoli-

tiek is partijpolitiek en nu staan ze tegen-
over elkaar! '

• •
"

' '

Nu is het natuurlijk oppassen, dat men
elkaar niet teveel uitscheldt, want mis-
schien moet er straks over de kloof, die de
partijen scheidt, weer een brug worden ge-
slagen.

Het kan ook een beetje moeilijk, want
wie mag zich de eer van het welslagen der
der koalitie toe-eigenen, en wie is verant-

woordelijk voor de fouten en tekortkomin-
gen, die eveneens aan de dag traden?
De CDU heeft geprobeerd, de socialisti-

sche minister van ekonomische zaken al-

vast in de beklaagdenbank te zetten (in

verband met de hoognodige revaluatie van
de Duitse Mark, die er misschien — na de
verkiezingen — toch komt), maar dat is

niet zo erg aangeslagen.
Inmiddels doet Kiesinger zijn uiterste

best om Von Thadden vliegen af te vangen,
wetend dat die de stemmen met méér suk-

ses zal halen uit het CDU-kamp dan uit

dat der socialisten.

BEJAARDE INWONER
DOOR AUTO GEGREPEN
Vrijdagavond is tengevolge van een ver-

keersongeval een 80-jarige inwoner van de

gemeente ernstig gewond. De bejaarde

man stak onverwacht de rijbaan van de

Kostverlorenstraat over en werd door een

auto, waarvan de bestuurder geen kans

meer zag de voetganger de ontwijken, ge-

grepen. In zorgwekkende toestand werd het

slachtoffer in een Haarlems ziekenhuis op-

genomen.

ddaed aan de> poot

Vrienden, ik kan er niets aan doen, maar
het volgende moet mij van het hart. (re-

daktie en zetter: niet van 't hart): Er gaat
iets mis met onze nationale sport: HET
voetbal.

Ik wil vandaag geen namen noemen,
maar er is wel het een en ander gebeurd.

Ergens zijn politie en klupbesturen weer
geestdriftig in touw moeten treden, omdat
de zaak uit de hand liep. Dit 'uit de hand
lopen' kan verkeerd worden uitgelegd. Dat
zal ik u verklaren.

Er zijn diverse motieven (c.q. redenen)
waarom een zaak, lees: voetbalwedstrijd)

uit de hand loopt. Goed, dat weet u nu, ik

ga er op door.

Een voetbalwedstrijd — en nu nemen we
de gewone kompetitie van het betaalde

voetbal — kan zich voltrekken in een emo-
tionele sfeer. Deze uitdrukking kent u uit

diverse voorgaande wedstrijden. Emotio-

neel wil zeggen: Nou voor mijn part:

heetgebakerd, opgewonden, bloed-aan-de-

paal als u begrijpt wat ik bedoel. Dat
weten we dus.

Voetbal is een sportbeoefening. En als

sportbeoefenaars elkaar ontmoeten, dan is

er de laatste jaren altijd sprake van bloed.

Niet zo zeer aan de paal, als wel aan het

lijf.

Ik lees bijvoorbeeld (het is maar een
enkel voorbeeldje) dat de politie 'regule-

rend' is moeten optreden bij de wedstrijden

Holland Sport-Sparta en F.S.C.-Heracles.

Inderdaad, erg jammer. Maar van de an-

dere kant is het ook belabberd, vrienden,

want in de encyclopaedie heet het voetbal

nog altijd een sport.

En wat wil dat zeggen? Een lichaam- en
geesttraining, die het welzijn van het ge-

heel beoogt.

Welnu, vrienden, als je door middel van
een verkeerd gerichte geestelijke instelling

de tegenstander lichamelijk letsel toe

brengt, kan je moeilijk meer van sport

spreken, omdat de komponent ,'welzijn' ont-

breekt.

En wat gebeurt er vervolgens?

U weet het zelf al. Politie, ziekendra-

gers, herdershonden en traangasbommen op
de velden. (Het laatste is ontleend aan een
buitenlands voorbeeld helaas).

'U zult zich afvragen: Maar dan is er

toch nog iets mis met ons goddelijke Voet-

bal? Jawel, u moet de zaak goed door heb-

ben: Voetbal is een zaak geworden, een
betaalde zaak, een zaak, waar werkgever
en werknemer bij betrokken zijn. De zaak
moet floreren. Een zaak floreert pas als die

winst maakt. En als een voetbalklup winst
maakt, winst wil maken, moet die twee
punten of ten minste één punt buit maken
uit een gespeelde wedstrijd.

Dat lukt niet altijd. Soms schieten de
fysieke krachten te kort, soms bedient de
tegenstander zich van ongeoorloofde arau-

menten. Met het gevolg dat de volgende
tegenstander (alhoewel hij part noch deel

aan de voorgaande wedstrijd heeft) met
gebruikmaking van alle regelen der kunst,

in de grond wordt geboord. Met andere
woorden: de tegenstander wordt fysiek

'overhoop gelopen.
En dan is het zo eigenaardig, dat in een

dergelijke situatie altijd de politie op het

tapijt verschijnt. Want iemand overhoop lo-

pen schijnt altijd met fysieke overmacht ge-

paard te gaan. Hetgeen onvermijdelijk

weer een politioneel optreden oproept. (Ik

geloof dat de maatschappij gekompliseerd
in elkaar zit.)

Ik weet niet of het verkeerd gedacht is,

maar ik dacht zo dat de politie naast da
burgers zou staan, niet tégen hen.)
Maar als ik sommige voetballers zo be-

zig zie, kan ik het die politie niet kwalijk

nemen, dat zij zich ook wel eens vergeten.

Vrienden, dit was- een klein beschou-
winkje over de mislopende voetbalsport.

Weest alstublieft niet ontmoedigd. Als u

om voetbal geeft, bent u in goed gezel-

schap van miljoenen anderen. Bent u een
andere tak van sport toegedaan, dan zult

u wel eens ooit gemerkt hebben dat het

bloed (aan de paal) nooit helemaal weg te

cijferen is. Blijft maar rustig bij alles wat
er gebeurt. De historie heeft geleerd dat
er altijd mensen hun bloed willen geven.

BARTJE.

Kiesinger is een zeer handig, welspre-
kend, niet gauw voor één gat te vangen
politikus. Het feit, dat hij van 1932 tol

1945 aktief lid was van de Nazipartij en nu
Rijkskanselier, geeft echter een griezelig

beeld van zijn kapasiteiten. Maar in CDU-
kringen kijkt men niet zó nauw als de
dame, die hem onlangs een klap midden in

zijn gezicht gaf om zijn nazi-verleden en
zijn huidige pretenties

Hij sust zo'n beetje het lawaai over Von
Thadden, die alweer een geüniformeerde
knokploeg heeft, zoals eens de SS. Hij

begrijpt wel, dat het „buitenlanders koud
over de rug loopt als ze denken aan her-

leving van het nazisme", en het Zwitserse
opinieblad "Die Weltwoche' vond het veel

erger, dat het Kiesinger en zijn kieziers bij

die gedachte niet koud over de rug liep!

Er staat voor Kiesinger ook persoonlijk
veel op het spel. Wint de CDU, dan wordt
hij zeker weer rijkskanselier, maar krijgt de
SPD de meeste stemmen dan zal, zelfs in

een koalitieregering, Willy Brandt met die

eer gaan strijken.

Ook Willy Brandt is een man met een
zeer duidelijk 'image', dat hij vooral heeft
verworven in de koude oorlog om Berlijn.

Ook hij is een ervaren en bekwaam politi-

kus, zij het niet zo gewiekst als zijn oppo-
nent.

En zo zien we een duidelijke overeen-
komst met de verkiezingen in Amerika.
Twee partijen, waartussen het voorname-

lijk gaat, al liggen hier de (principiële en
praktische) verschillen veel duidelijker...,

maar die toch ook jarenlang in één rege-

ring samenwerkten.
En twee mannen, bekwaam en eerzuch-

tig, die beiden streven naar het hoogste
ambt. Niet dat van president, want die

heeft in de Bondsrepubliek weinig te zeg-

gen (hoewel de nieuwe president, Heineman
geen blad voor zijn mond pleegt te ne-

men), maar dat van Rijkskanselier, de eer-

ste man in de Bondsrepubliek.
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Stichting Touring Zandvoort

V.V.V.
RAADHUISPLEIN — ZANDVOORT

deelt mede, dat degenen, die zich als

nieuw lid

links-rechts-
links gekeken
oversteken!

Kamerbreed-
tapijt

meubelstottering

't Inferieur
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Stationsplein 13-15

Tel. 3346, na 18 uur 2665

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE MASSAGE
Alleen volgens afspraak!

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort, telefoon (02507) 3377

THE LIONS EN FLAMINGO'S
WEER FINALISTEN

In een bij vlagen aantrekkelijk duel verloor
Lions met 92-67 de finale van het Lew
Lake toernooi van Flamingo's. Vooral door
het goede verdedigen van Meyers en Kales
kwam het Zandvoortse duo Boogaard-Kro-
der niet tot hun normale spel. Na de rust,

die met 44-22 in het nadeel- van Lions was
ingegaan, konden de manen van coach Jan
Boogaard op gelijke hoogte blijven met de
Haarlemmers. Helaas speelde Lions juist

in deze finale onder z'n normale vorm.

Onder de 16 deelnemende ploegen be-
vond zich de voltallige ere-divisie, aange-
vuld met enkele eerste klas ploegen en de
als komeet opgekomen Zandvoortse ploeg,
die het vorig seizoen op sensationele wijze
in de finale van de Nederlandse beker te-

recht kwam.
In de poule wedstrijden overspeelde Lions
hun hoger geklasseerde tegenstanders.

wensen op te geven voor het komende jaar,
dit schriftelijk kunnen doen vóór maandag
6 oktober a.s.

VIER GEWONDEN
BIJ VERKEERSONGEVAL
Zaterdagmorgen werden bij een aanrijding
tussen twee auto's op de hoek van de Sta-
tionsstraat en de Zeestraat een wandelend
echtpaar en twee kinderen gewond. Door
de kracht van de botsing raakte de achter-
ruit van een der wagens los en verwondde
de voetgangers. Voor een medische behan-
deling werden zij in een Haarlems zieken-
huis opgenomen. De bestuurders van de
auto's kwamen er zonder letsel vanaf. Hun
voertuigen werden geheel vernield.

VOGEL-VERENIGING
ORGANISEERT
FILMAVOND
De Vogel-Vereniging 'Onderling Genoegen'
organiseert voor leden en donateurs —
maar ook niet-leden en niet-donateurs zijn

hartelijk welkom — op vrijdag 19 septem-
ber a.s. een filmavond in de grote zaal van
restaurant 'Zomerlust'. Gedraaid zal wor-
den de natuurfilm 'In het voetspoor der Vi-

kingers', waarbij het kommentaar wordt
gesproken door de bekende natuurkenner
Jan Strijbos. De film handelt over de na-
tuur en het vogelleven van IJsland. De
avond begint om 20.00 uur.

VOETGANGERSALTIE

Lions—Landlust
SVE—Lions
Lions—wilskracht

53—38
38—67
82—33

In de kwart finale versloeg Lions Haarlem
Cardinals met 65—43 en in de halve finale

jnderging het gerenommeerde Blue Stars
iet zelfde lot met 56—50,

Dat de Zandvoortse ploeg na dit sukses
kampioens kandidaat in de Rayon klasse is

kan nu al gezegd worden. Zaterdag a.s. zal

Black & White uit Amsterdam als gast op-

treden voor The Lions. Deze eerste kompe-
titie-wedstrijd zal om 20.15 uur aanvangen.

TENNISCLUB 'ZANDVOORT'
Klupkamploenschappen 1969

Onder wel' bijzonder gunstige weersomstan-
digheden werden j.l. zaterdag de finales

van de klupkampioenschappen gespeeld.

Bij de dames werd mej. Ineke Brandse
klupkampioene 1969 door haar overwinning
op mej. lngrid Gordijn (7—5; 6—0).

In de B-groep dames zegevierde mevr.C.
van Poelgeest. Zij werd nr. 1 door in de fi-

nale mevr. A. Lenselink in drie sets te ver-

slaan (6—3; 5—7; 6—2).

Jammer was het dat mej. Paulien Jans-
sen (klupkampioene 1968) haar titel niet

kon verdedigen.

Bij de heren kon Wim Brandse zijn kam-
pioenschap niet prolongeren.

In de halve finale wist Paul Barten hem
in drie sets uit te schakelen.

Door ook in de finale van J. R. Hughan
in twee sets te winnen mocht Paul Barten
zich klupkampioen 1969 noemen.

In de B-groep Heren wist Otto van Dijk

in drie sets de heer J. Meyer te verslaan
en eindigde bovenaan.

Bij de heren C ook een finale met 3 sets.

R. Sonntag won van F. Longayroux.
De uitslagen zijn als volgt;

Dames A:
halve finale:

mej. I. Brandse-mej. B. van Veen 6-1;6-1.

mej. I. Gordijn-mej. M. Goos 6—3; 6-3.

finale:

mej. I. Brandse-mej. I. Gordijn 7-5; 6-0.

Dames B:
ha|ve finale:

mevr. C. v.Poelgeest-mevr. E. Lentz 6-0;6-2

mevr. A.Lenselink-mevr. I.Rooselaar 6-1;6-2

finale:

mevr. C. v. Poelgeest-mevr.

Autobusdienstonderneming
vraagt sollicitanten ter opleiding tot

sur
voor de standplaatsen Haarlem,
Leiden en Voorburg.

Rijbewijs BE vereist

Minimum leeftijd 21 jaar

Gratis opleiding voor rijbewijs BCDE
Goed salaris

Goede sociale voorzieningen

Vrij vervoer - ook voor het gezin -

op het gehele lijnennet

Gratis uniform

Vijfdaagse werkweek.

Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen door
onderstaande coupon te zenden aan:

NOORD-ZUID-HOLLANDSE
VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V.

Leldsevaart 396, HAARLEM

Naam: .

Adres:

Woonplaats

Noordhollands Philharmonisch Orkest
Concertgebouw Haarlem - donderdag 18 sept. - 8.15' u.

VIERDE ZOMERCONCERT
Dirigent: HENRI ARENDS - Solist: JAN WIJN, plano
Programma: Delibes - Suite 'Le Roi s'amuse'

Rachmaninoff - Pianoconcert no. 2
Strauss - Ouverture 'Die Fledermaus'
Ibert - Delen uit 'Divertissement'
varj Anrooy - Piet Hein-rhapsodie

Cultureel Jeugdpaspoort geldig.
Entree f 3,— (a.i.) Kaartverkoop Concertbureau
Alphenaar, Kruisweg 49, Haarlem, telef. 320245.

Een plavuizen vloer in

keuken, gang of kamer.
Telefoon 5566.

Heren A:
halve finale:

P. Barten-W. Brandse
J. R. Hughan-D. de Leeuw

finale:

P. Barten-J. R. Hughan

Heren B:
halve finale:

O. van Dijk-J. Brandse
J. Meyer-R. Hendriks

finale:

O. van Dijk-J. Meyer

Heren C.
halve finale:

R. Sonntag-J. Elsinga
F. Longayroux-B. Jager

finale:

R. Sonntag-F. Longayroux

A. Lenselink
6-3; 5-7; 6-2.

HONDEN
DESKUNDIG plukken,

knippen, scheren.
Ruim 11 jaar in Zandvoort

gevestigd.
MEVR. R. SCHRAM
Mr. Troelstrastraat 7

Telefoon 4999
('s Avonds na 6 uur)

DE GEHELE MAAND
OKTOBER AFWEZIG.

6-1;

7-9;

7-5;

6-0;

5-7;

8-6;

6-2

6-4.

Een holiandse schouw voor
sfeer in een modern huis.

Telefoon 5566.

KOOPRUIL
Soest-Zandvoort of omg.

6-0; 6-3 Aangeb. mooi vrijst. sol.

WOONHUIS, dir. bij bush.
en trein, 50 m. van Rijksw.
met gar en schuurtje, 7'A
are waarv. ± 450 m2 be-
bouwd mag worden voor kl.

bedrijf, 6 kam. badk. 2 wc,
cv gas. Gevr. zelfde of klei-

ner, ook huurh. Br. J. A.
Urbanus, v. Lennepweg 88.
Soest.

6:2;

4-6;

6-2.

6-4.

3-6; 6-1; 8-6

6-1

7-5

6-3.

6-2.

6-2; 5-6; 6-0

Gymnastiekvereniging O.S.S.

Nu alle lessen op volle toeren draaien en
ook de nieuwelingen zich thuis gaan voe-

len, heeft de technische leiding de nodige
voorbereidingen getroffen voor de deel-

name aan de bondswedstrijden in novem-
ber a.s.

Afd. volleybal.

De kompetitie van de NeVoBo afd. Haar-
lem is begonnen. Als eerste wedstrijd

speelt het damesteam tegen P..N. (Haar-
lem).

De spelers(sters) die in kompetitie-wed-
strijden uitkomen, krijgen nog gelegenheid
om zich op vrijdagavond in de Wim Gerten-

bachschool onder bekwame leiding voor te

bereiden.

TE KOOP: DAF '63, zeer
voordelige aanb. Kostverlo-
renstraat 57, tel. 2744.

WEGGEVLOGEN:
een grijze roodstaart PA-
PEGAAI. Teg. bel. ter. te

bez. Posthumus, Emaweg
20, telef. 4452.

U kunt het

toch niet

afschreeuwen . . .

Walgemoed, Wingelaar & Co.
ACCOUNTANTS

ALKMAAR - AMSTERDAM - BEVERWIJK - HAARLEM - HOORN

Bij onze vestigingen te BEVERWIJK en HAARLEM kunnen
geplaatst worden enkele jongere

assistenten
De voorkeur gaat uit naar enthousiaste jongelui in de leeftijd

van 20 tot circa 27 jaar in het bezit van het diploma M.B.A. of

studerend voor de opleiding van het N.l.v.R.A. Ervaring op een
accountantskantoor is niet noodzakelijk.

De in een ambulante werkkring te verrichten werkzaamheden
zijn van zeer gevarieerde aard en geven de mogelijkheid tot

het - onder leiding van een der stafleden - opdoen van een
gedegen praktische administratieve ervaring.

Gevraagd: HUURHUIS, be-

staande uit 10 a 12 kamers
Cond. nader over een te

komen. Telef., 020-71 66 76.

Gratis af te halen: JONG
DWERGKONIJN met hok
en voer. Tolweg 39 tel.3461

Te huur aangeb. voor perm.
in Nrd. gest. ZIT-SLAAP-
KAMER, cv., kookgel. Br.

ond. nr. 7301 bur. Z. C.

Aangeboden:
BROMMER „Magneet",
Pakveldstraat 32, tel. 5214

Een houten wand van grove
planken geeft' warmte aan
jw woning.

Telefoon 5566.

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.

Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven

te delen in voorspoed en
tegenspoed.

Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij

geen avonturiersters kun-

nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-

making naar U toe te ko-

men.

Vraagt U eens onze uitge-

breide kleurenreportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-

tingen. Het Duits-Neder-
landse bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven,. Post-

fach 1466, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

i/oor al uw onderhouds-
werk en reparaties.

Ook voor spoedgevallen!
Telefoon 5566.

Geïnteresseerden zullen wij gaarne uitnodigen voor een oriën-
terend gesprek van vertrouwelijke aard.

Ook honorering en toekomstmogelijkheden zullen hierbij de
aandacht krijgen.

Schrijf of bel voor een afspraak.
"

BEVERWIJK: Velserweg 16, telefoon: 02510- 23512
HAARLEM: Fonteinlaan 9, telefoon: 023 -319364
(in de avonduren 023-284717).
Bespreking van de sollicitatie kan desgewenst ook buiten de
kantooruren plaatsvinden

wanneer TJ de goede hoe-
danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-

dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,
niet golezen- maar „ge-
speld" van a tot z.

In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en,.,

de resultaten bewijzen dat.

Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg 1

Telefoon 2135

Hout- en

,

boardhandel

,

.Centrum"

'

i»
Jb. Slagveld '

Koninginneweg 2Ea '

telefoon 2897 i

Winkel: Brederodestr. 1,

Telefoon 2963
,

(naast dokter Plierlnga)

i

i

i

GEPERFOREERDE
BEDPLATEN

voor de gezondheid

190x90

HARDBOARD
i VLOERPLATEN 122x61'

Voor uw wandbekleding

Hout O-lux, Parana pin.

» ALLE
METSELMATERIALEN

enz. enz.

WEHSM6*
DONDERDAG-

KOOPJES

SPECTACULAIRE
PRIJSVERLAGINGEN

DIRKS:BROEK JACHERMANS
op woensdag en donderdag 17+18 september.

2 dagen Jang ' .

"

'

LITERFLES ^\
CHOCOLADE-^
MELKMasr
groenten duur? sla gauw war inl

DOPERWTJES ^
-Mop: ZEER FilNi^/
JAlÊENlilTEEBWKl ~~

kost elders 99 et; tot 125 et.

;*£ïs-feest'biy:'

DIRKVAN DENBROEK
^- 3AC.HERMANS

1O0A£R WOENSD/\G en
DONÖeRp*ö<SKOOPaES

en U veesV xtiée.\

PANTY NYLONS
voor deze kwaliteit betaalt U

overal minstens 295 '.

FEESTPR'JS...

20 GLAZEN UITEEN FLES

LIMONADE-

om denken: '.:_''
.

^

zakje40 I imonaderiet }ës • 25c.-r:'

0003 THEE-
20 BÜILTJES
U kunt ze ook elders kopen maar dan

betaalt U toevallig wel het dubbele \

Alrtjk*» halen' maar ..

° UtOA 2 dagen lang \

'rookworst
de eerste zuurkool is ook binnen I

ons grote succes wegens

de heerlijke smeuïge kwaliteit !

PINDAKAAS <#£

GROOT PAK AöOg&w
OUDHOLLANDSE n^
BANKETBAKKERS^
SPECULAAS

F'JN

öekruid!

GROTE BUS
SCHUURPOEDER
kan niet krassen I

wkken BANDAGES 100
het merk mogen wij

helaas niet noemen !

HALEN MAAR DEZE

DAVERENDE FEESTPR'JZEN tój

DIRICBROEK > JA0HERMANS
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p. mm-hoogte
abonnementsprijs / 10,— per jaar
per post f 11,-; buitenland ƒ 13,-

losse exemplaren 20 cent
giro 52 33 44 t.n.v, ijs de jong
postbus 23, telefoon 21 35

COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 2135 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

plan voor winkelcentrum

in nieuw-noord

dinsdagavond in de gemeenteraad

Na een rustpauze van zes weken komt de
Zandvoortse gemeenteraad a.s. dinsdag 23
september in openbare vergadering bijeen
voor de behandeling van een dertien pun-
ten tellende' agenda. In de zitting van
dinsdag komt om. een plan aan de orde
voor het stichten van ~ een winkelcentrum
van bescheiden omvang in de omgeving
van de Celsiusstraat in Zandyoort nieuw-
noord en een verzoekschrift van het Toon-
kunst Oratoriumkoor Zandvoort om subsi-
die in de kosten van aanschaffing van een
hardvloerbedekking en in de kosten
(100%) van het tweede konsert van het
koor op 23 december van het vorig jaar.

In hun toelichting bij het voorstel om in

nieuw-noord een winkelcentrum te stichten
delen b en w mede, dat de oorspronkelijke
opzet van een dergelijk centrum geen le-

venskansen biedt. Deze opzet was geba-
seerd op een wijk van ongeveer 1500 wo-
ningen. Door het afwijzen van Gedeputeer-
de Staten van. de aanvankelijk in nieuw-

, noord geprojekteerde zeer hoge flat bebou-
wing (12 woonlagen) zal de wijk na vol-

tooiing niet meer dan 1150 woningen be-

vatten. Dit aantal is volgens deskundigen
te gering voor een winkelcentrum van grote
omvang.

Het nieuwe winkelcentrum voorziet in de
bouw van zes middenstandsbedrijven: een
levensmiddelenwinkel, snackbar, wijnhandel-
drogisterij, bakker, bloemist en slager.

De winkels zijn volgens de toelichting

van b en w gegroepeerd rond een pleintje

en door luifels met elkaar verbonden. Op
het pleintje is een speelgelegenheid- voor
de jeugd gedacht, terwijl aan de buiten-

zijde van het kompleks ruime trottoirs en
parkeerhavens zijn geprojekteerd. Het cen-

trum, ontworpen door de in Zandvoort
woonachtige architekt C. J. Wagenaar, be-

slaat een oppervlakte van in totaal '2284

m2, waarvan 990 m2 bestemd is voor de
bebouwing van het projekt en de rest voor
de aanleg van plein, speelgelegenheid, etc.

Voor de bouw van de winkels hebben
zich reeds zes gegadigden bij het gemeen-
tebestuur gemeld met het verzoek hen de
benodigde grond te verkopen. Met de ver-

koop van de grond is een totaalbedrag
van f 107.348 gemoeid. De bestrating van
het plein en de overige werken komt voor
rekening van de gemeente. De kosten hier-

van worden geschat op f 30.000. Aan het

slot van hun toelichting verzoeken b en w
de raad het plan voor een winkelcentrum
in nieuw-noord, dat de instemming heeft

van de stedebouwkundige van de gemeen-
te en de betrokken winkeliers, goed te

keuren.

Voor

RADIO en TV
naar

Radio Peeters nv

ook voor uw

grammofoonplaten
naar

Radio Peeters nv

en natuurlijk ook voor

grammofoon en

bandrecorder
naar

Radio Peeters nv

en bovendien voor uw

huishoudelijke
apparaten
naar

Radio Peeters nv
PASSAGE 11 ZANDVOORT

B en w stellen de raad voor afwijzend te
reageren op het verzoekschrift van het
Oratorium Koor Zandvoort f>m een bijdrage
in de kosten van de door de vereniging
aangeschafte vloerbedekking en het kon-
sert van 23 december '68 in de sporthal.
Het kollege stelt t.a.v. de gevraagde finan-

ciële steun voor de aanschaf van de vloer-

bedekking, dat de raad reeds eerder heeft

besloten — 20 november '68 — geen sub-
sidie te verlenen voor de aankoop van de
de vloer. B en w achten ook nu geen ter-

men aanwezig om de raad te bewegen
op zijn besluit terug te komen.

T.a.v. de gevraagde bijdrage ter dekking
van het verlies van het konsert van 23 de-

cember herinneren b en w aan hun besluit

om TOZ f 1400 uit de subsidiepot voor
kulturele verenigingen toe te kennen, nadat
de raad was teruggekomen op zijn besluit

het koor over 1968 geen subsidie meer te

verlenen. Het kollege vindt het merkwaar-
dig dat TOZ thans om 100% subsidie voor
het konsert vraagt, terwijl het bestuur in

een eerder stadium om een subsidie van
50% had verzocht; de overige kosten zou-
den dan door rijkssubsidie worden gedekt.

woningruil

LEIDEN-ZANDVOORT,
Heemstede of omgeving.

Aangeboden in Leiden: moderne
4-KAMER FLAT. Huur ƒ 105,- p.m.

Br. ond. nr. 7103 bur. Zandv. Crt.

agenda
voor de openbare vergadering van de Zand-
voortse gemeenteraad op dinsdag 23 sep-
tember a.s. om 20.00 uur in het gemeente-
huis.

1. Notulen van de vergadering van 12
augustus 1969

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, enz.

4. Begrotingswijzigingen.'
5. Vaststelling bestemmingsplannen.
6. Toekenning duurtetoeslag aan het ge-

meentepersoneel.
7. Toekenning uitkering-ineens aan het ge-

meentepersoneel i.v.m. nakalkulatie-
trend 1969

8. Wijziging besluit tot verkoop grond
• t.b.v. trafohuisje P.E.N.
9. Instelling van een kommissie ad hoc

ter voorbereiding van een herziening
van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raad.

10. Verkoop van grond voor de bouw van
winkels in Zandvoort nieuw-noord.

11. Pré-advies inzake een verzoekschrift
d.d. 2 september 1969 van het be-

stuur van het TOZ inzake de toeken-
ning van subsidie.

12. Verkoop van grond in het gebied voor
ambachtelijke bedrijven.

13. Rondvraag.

PADVINDERS-WEEKEND
IN BENTVELD
Morgen en overmorgen komen in het pad-
vinderscentrum 'Het Naaldenveld' aan de
Zuidlaan in de buurtschap Bentveld onge-
veer 250 padvinders bijeen voor het hou-
den van een zgn. weekendkamp. Voor za-
terdag en zondag is een uitgebreid pro-
gramma samengesteld met als voornaam-
ste onderdelen: boegsprietvechten, even-
wichtsbalk, zaklopen, . kruiwagenrace en
steltlopen.

Zaterdagmiddag zullen de deelnemende
groepen zich presenteren door middel van
zelfgemaakte stands op het sportterrein
van het centrum, dat voor deze gelegen-
heid is omgedoopt in 'Las Vegas'. De fi-

nale van de wedstrijden vindt zondagmid-
dag plaats. Aanvang 2 uur. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.

BRIDGERS GAAN
VERGADEREN
Woensdag 24 september a.s. vindt in hotel
'Friesland' aan de Hogeweg de jaarlijkse

algemene ledenvergadering van de Zand-
voortse Bridgeclub plaats. De periodiek af-

tredende bestuursleden, mevr. G. Hagen en
de heer P. Stor, stellen zich voor herver-
kiezing beschikbaar. De heer D. Vader
heeft te kennen gegeven, niet voor herbe-
noeming in aanmerking te willen komen.
Het bestuur zal de vergadering verzoeken
in zijn plaats een opvolger(ster) aan te

wijzen.

SAMENSTELLING
STUURGROEP D'66
Van de onlangs in het leven geroepen
stuurgroep Zandvoort van Democraten '66,

die deelname van D'66 aan de staten- en
gemeenteraadsverkiezingen in 1970 zal

voorbereiden, maken thans de volgende le-

den deel uit: M. v. Brugge, Kostverloren-
straat 106, L. Heino, Kerkstraat 11, F.

Kunst, Mr. Troelstrastraat 21, J. Royen,
Burg. v. Fenemaplein 7/1 en J. G. Wijn-
beek, Louis Davidsstraat 4 (kontaksadres
van de stuurgroep). De stuurgroep zal nog
met enige leden worden uitgebreid. Dit zal

gebeuren wanneer de vorming van de werk-
groepen, waaruit de leden van de stuur-

groep worden gekozen, zal zijn voltooid.

PVDA AFD. ZANDVOORT
BELEGT
LEDENVERGADERING
Op maandag 29 september a.s. belegt de
atdeling Zandvoort van de Partij van de
Arbeid in het gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat een ledenvergadering,
njdens de bijeenkomst zullen de PvdA-
leden door het bestuur in de gelegenheid
worden gesteld zich uit te spreken over de
voorlopige voordracht van kandidaten voor
de statenverkiezingen in het voorjaar van
1970.

NCVB START
VERGADERSEIZOEN
Het afdelingsbestuur van de Ned. Christen
Vrouwen Bond vraagt bij de aanvang van
het vergaderseizoen '69-'70 aandacht voor
het volgende:

In de zo snel veranderende maatschap-
pij, waarin steeds meer een eigen mening
van de vrouw wordt gevraagd, wil de Ne-
derlandse Christelijke Vrouwen Bond, die
haar afdelingen heeft over geheel Neder-
land (afd. Zandvoort 74 leden), voorlich-
ting geven op velerlei terrein, zowel gods-
dienstig als maatschappelijk en kultureel.

Zij houdt daartoe iedere maand (de
laatste vrijdag van de maand) een bijeen-

komst. Op deze vergaderingen wil zij door
lezingen en diskussie zoeken naar een ant-

woord op de vele vragen die deze tijd op-
roept.

Naast dit alles wordt het onderling kon-
takt centraal gesteld.

Op vijdag 26 september a.s. hoopt de
afd. Zandvoort in de Calvijnzaal van de ge-
reform, kerk aan de Julianaweg voor het
eerst in het nieuwe seizoen weer bijeen te

komen. De avond, die om 7.45 uur begint,
zal gewijd zijn aan deklamatie, muziek en
vertoning van dia's.

ledere vrouwelijke belangstellende is van
harte welkom.

Nadere inlichtingen worden gaarne ver-

strekt door: mevr. J. E. Koel-Siezinga, Fr.

Zwaanstr. 8, tel. 3966; mevr. J. C. Hobé-
Hollestelle, Lijsterstr. 10, tel. 5807 en
mevr. H. W. Schuiten-Wiegand, Patrijzen-

straat 13, tel. 3597.

VOOR ANKER
WEERLEGT VERKLARING
BEJAARDEN-COMITE
ZANDVOORT
Het bestuur van de bejaardensociëteit
'Voor Anker' verzoekt ons het volgende te

publiceren:

Tijdens het diner in restaurant 'Zomer-
lust', waarmee op donderdag 4 september
j.l. het jaarlijks uitstapje van de Zand-
voortse bejaarden onder auspiciën van het
'Bejaardencomité Zandvoort' werd afgeslo-
ten, zou een woordvoerder van het comité
hebben verklaard: 'Dat het voor de bejaar-
densociëteit 'Voor Anker' veel gemakkelij-
ker is een uitgaansdag voor haar leden te

organiseren, daar 'Voor Anker' subsidie uit

de kas van de gemeente ontvangt.'

Deze verklaring zou verband houden met
de moeilijkheden die bij het organiseren
van bejaardentrips worden ondervonden.

Ter voorkoming van enig misverstand wil

het bestuur van de sociëteit met nadruk
verklaren dat de aan de sociëteit uitgekeer-

de subsidie in haar geheel wordt benut
voor de huur van de zaal waar de bijeen-

komsten van 'Voor Anker' plaatsvinden.
Zonder steun van de overheid zou de socië-

teit geen geregelde bijeenkomsten kunnen
organiseren.

Bijzondere evenementen enz., worden ge-

financierd uit de opbrengst van de leden-

kontributie en schenkingen van enkele par-

tikulieren. Het jaarlijks uitstapje van 'Voor
Anker' wordt door de deelnemers zelf be-

kostigd.

WATERGETIJDEN'
sept. berijdbaar

HW LW HW LW strand

21 11.12 6.— 23.52 19.— 15.00-21.30
22 —.— 7.30 12.42 20.30 4.00-10.30
23 1.10 9. — 13.42 21.30 5.00-11.30
24 2.04 10.— 14.31 22.30 6.00-12.30
25 2.48 10,30 15.13 23.— 6.30-13.00
26 3.-29 11.30' 15.51 23.30 7.30-13.30
27 4.08 12.— '16.29 24.30 8.00-14.30
Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

zandvoortse kerken

aktief

in vredesweek
Van 21 t.e.m. 28 september vindt op initia-

tief van het Interkerkelijk Vredesberaad de
Vredesweek '69 plaats, die dit jaar geheel
in het teken staat van de sociale en ekono-
mische kloof tussen de rijke en arme lan-

den in de wereld.
In het kader van de vredesweek organi-

seert de Lokale Raad van Kerken te Zand-
voort een aantal manifestaties en samen-
komsten, waarin dit thema centraal zal

staan. Op zondag 21 september a.s. zal in

alle Zandvoortse kerken de prediking zijn

afgestemd op het vraagstuk van de tegen-
stelling tussen het welvarende en arme deel
van de wereld. De leerkrachten van de
Zandvoortse l.o. scholen hebben zich be-
reid verklaard hun pupillen in te lichten over
het doel van de vredesweek. De jongens en
meisjes uit de hoogste klassen zullen aan
de hand van de verstrekte gegevens teke-

ningen en andere werkstukken vervaardi-

gen, die op woensdag 24 september tussen
3 en 5 uur in het verenigingsgebouw 'De
Krocht' worden geêksposeerd. De tentoon-

stelling is voor een ieder toegankelijk.

's Avonds zal in 'De Krocht' dr. G. ter

Veer een inleiding houden over het onder-
werp: 'Geld verdienen en uitgeven in het

kader van de ontwikkelingshulp aan de lan-

den van de derde wereld'. Na afloop van
de causerie bestaat er gelegenheid met de
spreker van gedachten te wisselen. De bij-

eenkomst begint om 8 uur.

De vredesweek wordt afgesloten met een
grote vredesmeeting in de r.k. Agathakerk
aan de Grote Krocht. De organisatoren van
de meeting stellen zich voor de bezoekers
zonder omwegen te konfronteren met de
benarde en hopeloze situatie waarin twee-
derde van de wereldbevolking zich momen-
teel bevindt. De gebruikelijke doekjes voor
het bloeden wil men op deze samenkomst
achterwege laten en de harde feiten in

woord en presentatie voor zichzelf laten

spreken.
Tijdens de bijeenkomsten en manifesta-

ties zijn eksemplaren van de vredeskrant,
waarin door journalisten en wetenschaps-
mensen informatie wordt verschaft over de
tegenstelling tussen noord en zuid en de
pogingen deze te overbruggen, verkrijgbaar.

De redaktie van de Zandvoortse Courant
wenst de organisatoren met hun initiatief

veel sukses toe.

VISHAAK IN VOET
VAN MEISJE
Een tienjarig Zandvoorts meisje is zondag-
morgen aan het strand in een 3 mm dikke

vishaak getrapt. Nadat leden van de kust-

brigade de eerste hulp hadden verleend is

de haak, die dwars door de voet van het

meisje was gegaan, in het Marine-hospitaal

te Overveen operatief verwijderd.

WELFAREWERK
KURSUS
Dinsdagmiddag 16 september is een kur-

sus van 12 lessen gestart voor vrijwillige

welfare-werksters, welke wordt georgani-

seerd door de afdeling Zandvoort van het

Nederlandse Rode Kruis. De lessen wor-

den gegeven onder leiding van mevr. baro-

nesse A. M. van Verschuer en vinden

plaats in een der zalen van de gereformeer-

de kerk aan de Julianaweg 15. Aanvang
telkens om twee uur.

BURGERLIJKE STAND
12 september 1969 — 18 september 1969

Geboren: Annemiek, d.v. H. van der

Meulen en Y. H. A. Lannoye.
Ondertrouwd: Arjen Kuijper en Adriana

Regina Astrid Ouwen; Gerardus Maria
Schreurs en Ingrid Koper; Johannes Marga-
retus Matheus Hubertus Hendriks en Geer-

truida Theodora Maria Lemmens; Engel-

bert Jonny van Kortenhof en Helga Marga-
rete Heckenbach; Jacob Posthumus en

Elsje Verkerk.
Gehuwd: Leonard Johan Slag en Neeltje

van der Mije; Rudi van Vlaanderen en Jan-

na Molenaar.
Geboren buiten de gemeente: Nora, d.v.

A. Velu en C. M. L. van der Meer; Rudolf

Diederick Robert, z.v. R. H. R. Sonntag
en M. E. Schmitz; Wendy, d.v. A. Dorst

en S. F. Looijer.

voor
FIETSEN

en :•:•'-
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FAMILIEBERICHTEN

Tot mijn diepe droefheid overleed
heden, voorzien van de H. Sacramen-
ten der Zieken, mijn innig geliefde
vrouw

BARBARA CAROLINA MINKELS
echtgenote van

Joseph Marie Hendrikus Bluijs

in de leeftijd van 73 jaar.

Uit aller iaam:
J. M. H. BLUIJS

Zandvoort, 18 september 1969
Kosterstraat 12

De Eucharistieviering heeft plaats op
'maandag 22 sept. a.s. om 10.30 uur
in de parochiekerk St. Agatha te

Zandvoort, waarna de begrafenis in

het familiegraf op het r.k. kerkhof al-

daar.

De overledene is opgebaard in de
rouwkamer van de kerk.

Op 18 september werd van ons weg-
genomen onze branóweerkoliega

Johannes Wilhelmus v.d. Berg

Dat hij ruste in vrede is de wens van
bestuur en leden van de vrijwillige

Brandweer Zandvoort.

Dankbetuiging

Voor de bewijzen van belangstelling en
medeleven bij het heengaan van onze lieve

man, vader, behuwdvader, grootvader en
schoonzoon

SIMON SEBREGTS
betuigen wij allen langs deze weg onze
welgemeende dank.

Uit aller naam:
G. Sebregts-Schaap

Zandvoort, september 1969
Noorderstraat 6

•fandpasia

Behoud van Uwtanden
GESLAAGD
Aan de pedagogische akademie Da Costa
te Santpoort is deze week onze plaatsge-
note mej. A. J. Busscher geslaagd voor de
akte van volledig bevoegd onderwijzeres.

DIT JAAR
MEER AUTO'S
DAN BABIES

Er zullen dit jaar in Nederland meer
nieuwe auto's op de weg komen dan 'er

babies worden geboren. In totaal zullen er
waarschijnlijk ongeveer 400.000 personen-
en bedrijfsauto's bijkomen; daar tegenover
kan gesteld worden dat er circa 250.000
nieuwe mensen bij zullen komen.

Deze gegevens zijn ontleend aan een on-
langs verschenen publikatie van de 'Stich-

ting Weg'. Deze stichting voegt aan boven-
staande vergelijking toe: Het is goed zich
tijdig rekenschap te geven van de gevolgen
van deze ontwikkeling voor de situatie op
de wegen. Het spitsverkeer van de afgelo-

pen zomer- en vakantiedagen zal binnen af-

zienbare tijd het normale beeld van elke
dag worden. De toegangswegen tot de
stadscentra zullen kontinu verstopt zijn en
de verkeersintensiteit op de grote wegen
zal spoedig het maksimum bereiken.'

De 'Stichting Weg' zegt hierover dat al-

leen versnelde wegenaanleg en rekonstruk-
tie van het verkeer in de steden uitkomst
zal kunnen bieden.

In de afgelopen twee jaar is het wegen-
net in Nederland met ruim 2500 kilometer
toegenomen; de groei zat vooral in de pro-

vincies Noord-Brabant, Overijssel, Zuid-
Holland en Gelderland.

Aan de cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek ontleent de stichting nog
het feit dat 80% van het Nederlandse
personenvervoer tegenwoordig met eigen
vervoermiddelen (auto, motor en brommer)
geschiedt. Over het fietsgebruik bestaan
qeen cijfers, maar in elk geval blijkt hieruit

dat voor het openbaar vervoer minder dan
20 procent van het totale personenvervoer
overblijft.

REDDINGBOOT
GAAT
PROEFVAREN
Morgenochtend om half tien vaart de in

Zandvoort gestationneerde reddingboot van
de Kon. Ned. Nrd. Zd. Holl. Reddingmij
uit voor het houden van de driemaandelijk-
se proefvaart.

laat'iè

rilden!

B.Z. WIL HERVORMING
VAN HET LOKALE BESTUUR
Het ministerie van binnenlandse zaken' is

van plan binnenkort een wetswijziging in, te

dienen, waardoor het mogelijk zal worden
nieuw te vormen gewesten meer bestuurs-
kracht te geven.

Bovendien wil b.z. het aantal kleine ge-

meenten drastisch verminderen. De kleinste

gemeenten d.w.z. met minder dan 1000 in-

woners, zullen moeten verdwijnen. Gemeen-
ten met een inwonertal tussen duizend en
vijfduizend zullen in beginsel in grotere

gehelen worden opgenomen of ook worden
opgeheven.

Verder streeft b.z. naar een herziening
van een aantal provinciale grenzen in ver-

band met de vorming van gewesten en gro-

tere gemeenten.
Volgens het ministerie zullen 47 gemeen-

ten met minder dan duizend inwoners moe-
ten worden opgeheven.

Het aantal gemeenten met duizend tot

vijfduizend inwoners bedroeg vorig jaar ja-

nuari 406.
Er zal zoveel mogelijk worden volstaan

met het stimuleren van initiatieven van de
gemeenten zelf.

B.Z. is van plan 'in de naaste toekomst'

een financiële regeling voor de gewesten
vast te stellen, met daarnaast een nadere
wettelijke regeling voor de bestuurlijke

organisaties van Rijnmond en Groot-Am-
sterdam.

Over het gebied Groot-Amsterdam wordt
op dit moment nog een onderzoek inge-

steld.

^ Voor
*"•* Baby
POEDER- CRÈME -OLIE -ZEEP

scheiding' tussen mens en aap
voltrok zich

veertien miljoen jaar geleden
Twee geleerden van de Amerikaanse Yale
universiteit hebben onlangs bekend ge-

maakt dat zij twee fossiele kaakbeenderen
In het British Museum en het Calcutta Mu-
seum hebben geïdentificeerd als de been-
deren van een menselijk wezen dat tussen
de acht en de vijftien miljoen jaar geleden
geleefd had.
De identifikatie bevestigt volgens de beide
geleerden, dr, Elwyn L. Simons, professor

in de paleontologie, en dr. David R. iPil-,

beam, assistent hoogleraar in de paleonto-
logie, de theorie dat de menselijke

i
voor-

ouders zich in de evolutie veertien miljpen

jaar geleden van de apen afscheidden.
Deze schatting gaat in tegen de verkla-

ring van dr. Louis B. Leaky van het natio-

naal museum voor natuurlijke historie in

Kenya. De archeoloog Veaky verklaarde

twee jaar geleden, dat hij fossielen van
menselijke overblijfselen had gevonden in

Afrika, die twintig miljoen jaar oud waren.
Dit is verreweg het vroegst geschikte tijd-

stip voor de verschijning van het mense-
lijke ras.

Prof. Simons is van mening dat het soort

dat dr. Leaky gevonden heeft een aap is,

omdat het 'geen sporen vertoont van het

kaakmechanisme, waarvan wij weten dat

het de dieren karakteriseert die verwant
zijn met het geslacht mens. Bovendien trok-

ken de beide Amerikaanse geleerden een
theorie in twijfel die oorspronkelijk was op-

<zan>dM><&ts

todfoek

Beste mensen, degenen die nog geloven
aan een verlengd seizoen, moeten maar
eens in badpak naar het strand komen en
een poosje in die beruchte zeedamp blij-

ven zitten! Nee, ik kondigde het vorige
week al aan we houden er mee op!
Mijnheer de redakteur belde mij begin van
de week op om me te zeggen dat het zo
ver was. Nou, dat viel aardig samen met
onze plannen — van Jans en mij — om
onze biezen te gaan pakken.

Ik weet wel dat er kollega's zijn die het

aller-aller-onderste uit de zomerkan willen

trekken en desnoods tot november aan zee
blijven! Mij niet gezien: dat risiko is me te

groot. De eerste' de'beste storm die nu zou
opsteken kan je spullen helemaal van het
strand vegen. En wat heb ik aan die lol?

Trouwens, het mag de laatste weken dan
nog zo'n lekker na-zomertje zijn geweest,
de echte sjeu is er toch af en het
wordt al aardig stil, ongezellig zegt Jans.
Soms zag ze uren lang niemand — bij

wijze van spreken dan!
Dus... dit is het laatste Badboek van

dit jaar. Ik heb ook niet de indruk dat de
natuur zo in de war zou zijn dat het in ok-

tober opeens geweldig zou gaan zomeren!
En dan nog... dan doen ze 't maar zonder
ons!

O, ik moet u iets leuks vertellen. Ik

kreeg — via mijnheer de redakteur — een
verschrikkelijk aardige brief (het was een
gedicht!) van een lezeres van onze krant.

Deze lezeres, mevrouw G. Kuenen-Winkel-
meijer van de Hogeweg, ontpopte zich als

een voorstandster van een pier-loos strand.

Mijn idee! Moet u horen wat ze schrijft:

(Ik mag het helemaal overnemen van mijn-

heer de redakteur). De originele brief gaat
in het juwelenkistje van Jans!

Geachte mijnheer Stoeleman,
ik ben zéér opgetogen van
Uw laatste krantartikel,

omtrent 't nieuwe wegenplan.
Geloof me, ook ik gruw er van,
vooral van 't pier-perikel!

Gaat 't dóór, geloof dan maar gerust,

't Is gedaan met onze kust
Wat moet er dan gebeuren?!
De mensen vinden dan toch hier

Geen frisse lucht, geen bad-plezier.

Slechts auto's uit den treure!

Waar gaat 't met ons dorp toch heen?
Benzinedamp en grauwe steen,

't Loopt vast uit op 'n 'soffie'!

Maar hopelijk blijft ons nog één kans:
als onze onvolprezen Jans
blijft schenken hare koffie!

Nou, beste mensen, daar waren we hele-

maal kapot van. Is dit niet aardig? Jans
kreeg de tranen in haar ogen en zei dat die

mevrouw Kuenen een echte Stoeleman-fan
was! Waar haalt ze zo gauw dat woord
vandaan hè? Maar ze vangt natuurlijk wel
eens het een en ander op aan het strand.

Ik vind 't altijd heerlijk als er mensen
zijn, die zo meeleven met het wel en wee
van de badplaats. Ja, ja over die be-

ruchte wegen en de pier zal nog wel niet

het laatste woordje gezegd zijn. Het zal

mij benieuwen of de gemeenteraad in dit

zaakje trapt. Ik hoop dat de meerderheid
in die klup Zandvoort een goed hart toe-

draagt!

Maar om _ nog eens even op die onzalige
plannen van' wegen en pier terug te komen:
Zeker, waar moet het met ons Zandvoort
naar toe? Als deze dingen ook nogeens
verwezenlijkt zouden worden, blijft Zand-
voort helemaal ten achter als natuur/re-
kreatiegebied. Dat ze dat nu niet inzien!

Enfin, ik hoop dat er op het goede ogen-
blik knappere koppen dan de tegenwoor-
dige plannenmakers opstaan. Mensen, die

iets verder denken dan alleen aan beton
i en staal, snelwegen en benzine! Alles is

nog niet verloren, maar het wordt wel tijd

dat hier een wat 'frissere' wind gaat
waaien.

Moet ik nu nog wat over het afgelopen
seizoen zeggen? Iedereen zal het met me

' eens zijn dat het slechter had gekund! We
hebben lekker gewerkt onder weersomstan-
digheden, die — op een paar donkere da-

gen na! — bijzonder gunstig waren. Als
het in 1970 ook zo wordt. In ieder geval

gaan Jans en ik van de winter in training.

Bij het voetballen noemen ze dat konditie-
*

training. Want, om u eerlijk de waarheid
te zeggen: wij zijn nou een pietsie moe,
beste mensen. Kunt u dat geloven? Als er

nog kollega's zijn, die even door willen

gaan, dan hebben ze bij deze mijn zegen!
In de grote kranten staat er wel eens

een laatste bericht, dat dan begint met de
woorden: 'Bij het ter -perse gaan van ons
blad'.

Zo iets zou ik nou moeten doen, want
juist, toen ik bijna klaar was met mijn ko-

pij voor het laatste badboek, kreeg ik een
telefoontje van mijnheer de redakteur, die

mij vertelde dat mijnheer Hugenholtz — u,

weet wel van het circuit en een beetje van
de VVV — had gereageerd op een uitla-

ting van mij in het vorige badboek, waar- .

in ik mij had afgevraagd wat we nou eigen-

c

lijk met dat circuit moeten, omdat sommi-

a

ge kopstukken van Zandvoort in feite hun---

energie verspillen aan dingen, waar de bad-
plaats niets aan heeft.

Mijnheer Hugenholtz had tegen onze re-

dakteur gezegd: 'Weet Stoeleman eigenlijk

wel dat het circuit alleen al in 1969 Tou-
ring Zandvoort f 55.000 in het laatje heeft

gebracht?'
Nee, dat wist ik tot gisteravond nog

niet en ik ben bijzonder blij dat ik het nou
weet, want dan kan ik weer zeggen: Prach-
tig, beste mensen, vijfenvijftig mille voor
Touring Zandvoort. En wat heeft die er

mee gedaan? O ja, dat is waar: ze heb-

ben EEN vuurwerk gegeven. Jawel! Naar
mijn smaak een peperduur vuurwerkje!

Verder hebben ze alles overgelaten aan
'Rekreade 1969'. Zeker, omdat die het zo
goed had gedaan in 1968. Natuurlijk, dan
kan je als VVV een seizoen free-wielenü

Maar volgend jaar zullen we het beleven,

mensen. Dan kan TZ voor een halve ton

investeren in attrakties voor de zomergas-
ten, of verdwijnt alles weer in het 'garan-

tiefonds voor racebaanevenementen?' Af-

wachten maar!'
En nu, beste mensen, nog hardstikke.be-

dankt voor uw gezellige inbreng (zo heet

dat toch tegenwoordig?) aan het strand en
bedankt voor het in Jans en mij gestelde,

vertrouwen. Bij leven en welzijn: Volgend
jaar is de koffie weer best!

'STOELEMAN -

ihi.

gesteld door Darwin en die onlangs nog
verdedigd werd door dr. Sherwood Wash-
burn van de Berkeley universiteit in Cali-

fornia.

Deze theorie beweert dat de menselijke
voorouders de noodzaak voor grote hoek-
tanden verloren, omdat zij instrumentma-
kers werden. 'Integendeel is het mogelijk
dal de prehistorische mens zijn hoektanden
verloor door een verandering in eetge-
woonten, lang voordat hij werktuigen kon
maken'. '

Volgens de twee geleerden van de Yale
universiteit zijn een aantal vondsten ver-

keerd geïdentificeerd.

Het gaat hier om de vondsten in het Bri-

tish Museum in Londen en het Calcutta
Museum in India. Zij werden dryopethicus
(een soort uitgestorven apen) genoemd
terwijl zij geklassifiseerd hadden moeten
worden als Ramapithecus.
Ramapithecus is een kontroversiëel schep-
sel, waarvan de fossiele kaakbeenderen zo-
wel in Afrika als in India zijn gevonden.
Volgens sommige geleerden behoort dit

schepsel tot de aapachtigen, volgens ande-
ren is het vergenoeg geëvolueerd om de
menselijke kant van de evolutievork opge-
gaan te zijn..

Volgens prof Simons tonen de twee fos-
sielen aan dat de Ramapithecus tot het
mensachtige geslacht behoort. 'De twee
vondsten die wij dit jaar hebben geïdentifi-
ceerd tonen funktionele overeenkomsten met
de Australièmens die een a vijf miljoen jaar
geleden leefde. De overenekomsten zijn zo
vergaand dat het weinig waarschijnlijk is

dat zij meer verwant zouden zijn met de
aapachtige', zo verklaarde prof. Simons.
, Het fossiel in het British Museum bevat
een deel van de onderkaak met wortel van
sommige van de voortanden. Het is het
meest komplete overblijfsel van de Ramapi-
thecus tot dusver. Dr. Pilbe'am publiceerde
enige tijd geleden in een wetenschappelijk
tijdschrift, een beschrijving van het fossiel.

De struktuur, zo zei dr. Pilbeam, geeft
aan dat de Ramapithecus sterke kiezen
had mét krachtige kaakspieren in een ro-

buuste kaak en een kort gezicht. De voor-
kant van de kaak bevat kleine hoektanden
die inplaats van vooruit te steken zoals bij

de aapachtigen op een rij staan met de
voortanden en zo een snijvlak vormen.

Dit sterke kaakmechanisme, snijden aan
de voorkant en malen achter, is karakteris-
tiek voor de mensachtigen. 'Wij zijn tot
de konklusie gekomen dat het kleiner wor-
den van de hoektanden verband houdt met
een kompleks van veranderingen aan de
voorkant, van de kaak, wat op zijn beurt
weer_riêl gevpjg. is. van .veranderingen. in de..
eetgewoonten', zei dr. Pilbeam.

Prof. j Simons legde uit dat het nieuwe
voedingsgedrag bestond uit het verzamelen
van kleine voorwerpen als wortels, bessen,
noten en zaden, misschien door een schep-
sel dat uit bomen kwam naar de open vlak-

'

te. Hijf verklaarde ook dat de onderkaak
niet de aapachtige gaten tussen de tanden
bevatte

v
om de overlappende hoektanden op

te vangen.

Bij het specimen in Calcutta had prof.
Simons een duidelijke gradatie waargeno-
men van de kiezen. Dit zou er op kunnen
wijzen dat de zogenaamde verstandskiezen
veel later zouden doorkomen dan de an-
dere tanden. Dit zou betekenen dat de Ra-
mapithecus, net zoals latere mensachtigen
een lange ontwikkeling tot de volwassen-
heid doormaakte, wat verband houdt met
het individuele vermogen om te leren.

HOLENMENS
OPGEGRAVEN
IN SPANJE

Het lijk van een prehistorisch mens die

naar schatting 30.000 jaar voor Christus

leefde, is. in een Spaanse grot gevonden,
aldus heeft prof. Leslie G. Freeman, van
de universiteit van Chicago vandaag mee-
gedeeld.

Het is de' eerste keer dat het lijX van
,een paleotische mens wordt gevonden,
waardoor de geleerden een eerste' glimp
kunnen opvangen hoe de holenmens er in

die tijd werkelijk uitzag. De vondst vormt
het hoogtepunt van drie jaar graven in de
Morin grot 20 km van Santander.

'Wij vonden twee graven', aldus dr. Free-
man. 'Een scheen dat van een volwassene
te zijn en het andere dat van een kind. Het
lijk van de volwassene was fantastisch
goed gebleven. 'Wij bergen geen beende-
ren, maar driedemensionale plooien van

"vlees. Wat gebeurde was dat terwijl het
lichaam in ontbinding overging een fijn be-
zinksel van klei de holten vulde. De klei

nam de de vorm aan van de oorspronke-
lijke mens'.

De groep die verleden jaar in de grot
een paleolitische hut vond, vond • ook een
tweede graf, blijkbaar van een kind, maar
alleen de "afdruk > bewees dat het er was
geweest.
De graven lieten ook' iets zien van de

wijze waarop de mehsen in die tijd begra-
ven, werden. Op de voeten van de man la-

gen de beenderen van een aantal wilde die-

ren — hetzij als een offer aan de dode
man of als voedsel op zijn reis naar het on-
bekende, t

De vondst werd gedaan in de nabijheid
van de wereldberoemde Altamira grotten
waar zich enkele van de beste bestaande
grottenschilderingen bevinden. De graven
lagen ongeveer 2 meter diep in de kleilaag,

en het graven wordt- voortgezet. • .. .



VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

* AANLEG

* OMBOUW
* ONDERHOUD

* REPARATIE

¥ CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES
,

* OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies!

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF.' 2972

wiatlm
HOLLAND BRANCH

Wij zoeken voor ons kantoor te Zandvoort een

medewerker
voor de algemene dienst voor het verrichten van diverse

werkzaamheden.

Aanmeldingen gaarne bij de heer H. A. J. L. Dols,

Prinsessenweg 36, Zandvoort. Telefoon: 4093.

Eddy's Textielhuis
STATIONSSTRAAT 20 — TELEFOON 4870

heeft een speciale aanbieding in Rosita Dames
slips v.d. maat 38-44 f 0,98
Heren stretchsokken j 0,99
Restant meisjes en jongens sokken ƒ, 0,98
Dames polopull Leacril f 9,75
Restant nylon onderjurken v.a. f 3,98
Witte zelfstrijkende overhemden

van ƒ 15,90 voor f 11,95

ook U 2e net? ?
AAN HUIS INGEBOUWD ƒ 60,-^

IN ELK TOESTEL MOGELIJK! ,:

MONTAGE ONDER GARANTIE"

TEL. OPGAVE 02507 - 5951 '

Bi

N.V. Fotolitho Drommel
VRAAGT i

nette werkster»
voor de avonduren, ± 10 uur per week, welke in

overleg zijn te regelen. '

Sollicitaties telefonisch of mondeling Fleming-
straat 100, tel. 3046, en na 6 uur, Wilhelmina-
weg 25, telefoon 4396. l

er overn. enk. prachtige

IONTMANTELS
f 250,— en ƒ 275,—

nkele kl. maten f 125,

—

il. 17 16 16, Amsterdam.

COUPONS LINOLEUM
ƒ 2,50 per m2
TAPIJTTEGELS
20% korting.

WOLLEN
Aa-Bee PLAIDS ƒ 30,-

Vinkenstr. 30 tel. 5383

Iztd huisje
het dorp te koop gevr.

• ond. nr. 7402 bur. Z.C.

lichting voor Huishoude-
ike- en Gezïnsvoorllchting
andvoort

tooklerares
>or het geven van een
" rsus (1 les per week).

Frans Zwaanstraat 10.
lef 3180.

Verloren: gouden broche,
rond opengewerkt, in omg
Ljjsterstr. 19. Teg. bel. ter.

te bezorgen. Lijsterstr. 19.

Sportleraar zoekt FLAT of

ETAGE in Zandvoort. T. H.
Bonset. Tel. 3906.

VERLOREN:
woensdagmorgen tussen
Zandv. en Heemstede: een
plat HORLOGE 'Rado'.
Teg. bel. ter. te bez. Br.

ond. nr. 0000 bur. Zandv.
Courant.

Welke LERAAR(ES) Frans
M.O. geeft 's avonds les?
Br. ond. nr. 7407 bureau
Zandv. Courant.

Herplaatsing weg. teleurst.

Gevr. in gezin met 3 kind.:

lief en handig MEISJE als

hulp in de huish. voor halve
dgn. Mevr. v. Oostrum,
Kostverl.sth 127, tel. 3647

«vr: KAMERS m. keuk.
"f netuechtp. b.b.h.h.,
8rm Br. ond. nr. 7408
"eau Zandv. Courant.

Gevr.: grote 'VOLLIERE.
Telefoon 3984.

Man van middelb. leeftijd,

plm. 44 jr., zoekt serieuze
kennism. m. vrouw van de-

zelfde leeft. Br. ond. nr.

7409 bur. Zandv. Courant.

S L A G E R IJ

Henk van Eldik

is weer geopend
Jan Steenstraat 1b — Tel. 2682

Aangeboden: goed ELEKTRISCH

FORNUIS f 50,- Te bevr. Wallig,

'Stationsplein 9

Een Hollandse schouw voor
sfeer in een modern huis.

Telefoon 5566.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma*
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Voor kapitaalkrachtige op-
drachtgevers WOON- en
WINKELPANDEN te koop
gevr., zowel leeg als voor
belegging. Verkopers beta-

len geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA",
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

Biedt zich aan HULP IN
DE HUISHOUDING voor
enige ochtenden per week.
Br. ond. nr. 7403 bur. Z.C.

Zoekt U; VRIJHEID en een
vaste» baan?

t .

Wordt dan monteur van
staalkonstrukties bij de
N.V. 'LATUMEBO', Alblas-
serdam. Hoog loon.

In I. A. van Duijn, Tollens-

straat 39, Zandvoort. Na
19.00 uur. Tel. 02507-2668.

Een plavuizen vloer in

keuken, gang of kamer.
Telefoon 5566.

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens •

Opeis Kapitan - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2, tel. 4200 en 3652

BUTAGASTOESTEL en
VERSNELLINGSNAAF
te koop gevr. Br. ond. nr.

7401 bur. Zandv. Courant.

Een houten wand van grove
planken geeft warmte aan
iw woning.

Telefoon 5566.

Rustige dames, 62 j., zoekt
bij ondere dame of gelijke

leeft. KAMER(S), vrije k.

en w.c. teg redelijke huur.

Gen. wat lichte huish. bez.

te verr. Mevr. Kessler, 1e

C. Huygensstr. 70 A'dam.
telef. 20-12 55 21 tussen
12— 14 uur

v"oor al uw onderhouds-
werk en reparaties.

Ook voor spoedgevallen!
Telefoon 5566.

Te koop aangeb. Italiaanse

accordeon Maranuci en een
prachtige Bokskalfsleren
dames motorpak, geh. com-
pleet m. valhelm, handsch.
en laarzen, alles maat 40.
Na 7 uur Burg. v. Alphen-
straat 61-10. tel. 5963.

TE KOOP: wentelbed met
omb. en gord. 190x90 / 45,
wentelbed 190x80 f 40,-;

Opklapbed id. ƒ 37,50. Di-

vanbed id. ƒ 37,50. Allen
m. binnenver.mati-as en on-

derlegg. In prima staat.
Ondersch. bed. m. 3-delige
kapokmatr. en onderl. f 35,
Enige zomerdekens f 10,-.

Kussens f 5,-; Hutkoffer
130x50 m. 5 laden ƒ 25,-;

Eiken buffet rh. spiegel 130
x46 ƒ 25,-; Schilderij f 15,-;.

Lees- en muziekboeken enz.

Telefoon 2093.

Aangeboden:
BROMMER ,,Magneet",
Pakveldstraat 32, tel. 5214

PEDICURE
Med. gedipl.

G. Sluijter-Helderman

Kostverlorenstr. 31

Telefoon 3163

MED. GEDIPLOMEERD
PEDICURE

• 10 jaar praktijk-

ervaring

Mevrouw Snellens, Burgem.
Beeckmanstr. 22, tel. 4594

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13

Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Hair-spray

Dauphinette

2.95 4.95 6.95
Gegarandeerde kwaliteit!

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7, tel. 2327

ZANDVOORT

Assurantie kantoor

E. J0NGSMA & ZOON
Oranjestr. 2-12, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

Wegens vertr. te koop div.

Klein meubelen, gashaar-
den, kooktoestellen, bureau
enz. tegen spotprijzen.
Spoed! Grote Krocht 33.

Te koop: beige BANKSTEL
prima staat. Heimansstr. 1

Te koop in goede staat zijn-

de MOBYLET EEG m. verz.

f 125,—; 2V2 pits ,GAS-
TOESTEL, aardgas / 20,-.

Thorbeckestraat 26.

Te koop: DIEPVRIESKAST,
in zeer goed staat, inhoud
240 liter. J. Schaap,
Strandpaviljoen 7.

Te koop een blanke GAS-
HAARD, een OLIEHAARD
en een OLIETON.
'Brederodestraat 120.

Te koop JONGE KRIEL-
KIPPEN. Piet Leffertsstr.20

Te koop: groot DRESSOIR
m. opstand, event. ruilen m.
klein bergmeubel. C. Prins,

Oosterparkstraat 21 ben.

Gevr. voor BADMINTON-
CLUBJE gevorderde dames
voor dinsdagmiddag.
Telefoon 3847

Aang.b. ZIT-SLAAPKAMER
'm. gebr. v. keuken enz. voor
voor dame gevord. leeftijd,

bij dame alleen. Br. ond.
nr. 7406 bur. Zandv. Cour.

Exclusief gehaakt CHANEL
PAKJE en COCKTAILJAP.
maat 40—42 te koop, lage
prijs. Telef. 5416.

HOVENIER heeft nog tijd

voor het onderhouden van
1 of 2 tuinen. Br. ond. nr.

7404 bur. Zandv. Courant.

Aangeb. PERM. KAMER en
vrije keuken ƒ 130,- p.m.
incl. g.,1., w. Br. ond. nr.

7405 bur. Zandv. Courant.

Bè Boterhoven de Haan
gedipl. pedicure

Zandvop'rtse laan 52
Telefoon 5862 '.

Behandeling ook 's avonds!

Voetbalver. 'Zandvoortmeeuwen'

Wedstrijdprogramma
zaterdag 20 september:

Zandvoortm.-WOL
10. SIZO 3-Zandvoortmeeuwen 2
32. Zandvoortm. 3-Telefonia 3
38. Kennemers 4-Zandvoortm. 4

Adspiranten:
59. Zandvoortm. a-HFC a
74. Renova a-Zandvoortm. b

87. Telefonia a-Zandvoortm. c

106, Zandvoortm. d-RCH e

128. 'Zandvoortm. f-HFC f

133. TYBB h-Zandvoortm. g
Ppupillen:

215. Zandvoortm. 1-HBC 1

239. Zandvoortm. 3-HBC 3
245. Halfweg 3-Zandvoortm. 4
250. OG 4-Zandvoortmeeuwen 7
252. EDO 5-Zandvoortmeeuwen 6
Pupillen B: •

254. Zandvoortm. a-HBC a

265. TYBB b-Zandvoortm. b

276. Zandvoortm. d-Zandvoortm. c

Zondag 21 september:
i-oresters-Zandvoortmeeuwen
Zandvoortm. 2-WSV '30 2
DCO 2-Zandvoortmeeuwen 3

24. Velsen 4-Zandvoortm. 4
29. EDO 5-Zandvoortmeeuwen 5
34. Waterloo 3Zandvoortm. 6
50. DSS 4-Zandvoortmeeuwen 7
70. DEM 8-Zandvoortmeeuwen 9

1 19. Zandvoortm. 11-Stormv. 11

121. Velsen lOZandvoortm. 12
Junioren:
157. Zandvoortmeeuwen a-HFC a
178. Zandvoortmeeuwen b-HFC b
187. Zandvoortmeeuwen c-EDO c

191. Schoten c-Zandvoortm. d
194. Zandvoortm. e-Haarlem e

)

14.30 u.

12 u.

16 u.

15 15 u.

14.30 u.

15.15 u.

15.15 u.

• 16 u.

14.30 u.

15.15 u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

1 u.

15

11 u.

15 u.

12 u.

14.30 u.

14.30 u.

12 u.

12 u.

12 u.

9.45 u.

12 u.

12 u.

9.45 u.

12 u.

12 u.

9.45 u.

9.45 u.

9.45 u.

12.30 u.

ZVM 1 START OVERMORGEN
KOMPETITIE

Voor het eerste elftal van Zandvoortmeeu-
wen begint a.s. zondag de kompetitie '69-

'70 in afdeling West, 2e klasse A, met
een ontmoeting met het eerste elftal van
De Foresters uit Heiloo. Op twee spelers

na, G. Nijkamp keert na een jaar terug in

het eerste en de vroegere TZB-speler R.

Keuning 'debuteert' in het elftal, is de sa-,

menstelling van het ZVM-team gelijk geble"-

ven aan de samenstelling van het afgelo-

pen speelseizoen. Het elftal treedt over-

morgen als volgt in het strijdperk: B. Mo-
lenaar, L. J. B. Sluijter, J. F. Kramer, S.
Stobbelaar, H. C. Kreuger, R. Keuning, J.

F. Paap, C. J. Bruijnzeel, G. Nijkamp, A.
Stobbelaar en Ar. Stobbelaar.

Reserves: R. Bruijnzeel en L. Lock.
De tegenstanders van Zandvoortmeeu-

wen in de kompetitie zijn: Purmersteijn,

Purnierend; De Foresters, Heiloo; Zaandijk;

Zilvermeeuwen, Zaandam; Kon. HFC, Haar-
le; Ripperda, Haarlem; DEM, Beverwijk;

Velsen, Santpoort; DWV, A'dam-Noord; Vi :

tesse 22, Castricum; VVB, Velsen-Noord en
Hillegom.

BronchiBetteni
Hoestdrank in tabletvorm,ƒ 1.-.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'

Wedstrijdprogramma
zaterdag 20 sept.
Adspiranten.
104 EDO d-TZB a

h-TZB b

i-TZB c

1-TZB 1

september.

148 HBC
176 DCO
A-pupillen

SHS
Zondag 21
Senioren.
17 TZB-de Brug
73 TZB 3-Schoten 7
93 Vogelenzang 3-TZB

120 Renova 5-TZB 6
115 Haarlem 1 1-TZB 5
Junioren.
188 Alliance a-TZB a

15.15 u.

15.15 u.

15.15 u.

11.00 u.

14.30 u.

12.00 u,

12.00 u.

12.00 u.

12.00 u.

14.30 u.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C,

'

Wedstrijdprogramma senioren,
zondag 21 september.
Dames:

Zandvoort 1-Pinoké 1 14.00 u.

Randwijck 2-Zandvoort 2 12.00 u.

Zandvoort 3-BDHC 4 11.00u.
Zandvoort 4-Ever Ewift 3 11.00u.

Heren:
Zandvoort 1-Siseo 1 14.30 u.

FIT 2-Zandvoort 2 13.00 u.

Voordaan 3-Zandvoort 3 14.00 u.

Rood Wit 4-Zandvoort 4 12.00 u.

Zandvoort (vet.)-Kivieten (v(>t.) 12.30 u.

Wedstrijdprogramma junioren
zaterdag 2 september
Meisjes:
BDHC bl-Zandvoort b1 14.00 u.

Jongens:
Zandvoort lA-Eechtrop IA 14.00 u.

'-HBS IB-Zandvoort 1B 15.00 u.

Postduivenvereniging 'Plein es'

Afgelopen zondag namen de leden
van 'Pleines' deel aan een wedvlucht voor
jonge en oude duiven vanaf St. Ghislain.

De duiven werden gelost om 7.30 uur. Na
een afstand van 220 km te hebben afge-

legd, arriveerde de eerste duif om 10.58
uur en de laatste om 10.16 uur. Hier vol-

gen de einduitslagen van de vlucht voor de
jonge duiven: W. Driehuizen 1; K. Driehui-
zen: 2, 4. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17; J. Ko-
per. 3; P. Dannenburg: 5, 8, 18; J. Vos:
6; W. Teiol: 7; M. Koper: 11; H. Dorsman:
16.

De resultaten bij de vlucht voor de oude"
duiven waren: P. Dannenburg: 1, 2, 5; C. •

Visser: 3, 4.

ABONNEERT U
ov de

ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg 1 - Telefoon 2135

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKD1ENST

WIJKZUSTER:
Zaterdag 20 en zondag 21 september:

Zr. E. Reitsma, Van Lennepweg 42,
telefoon 2382.

APOTHEEK:
13— 19 september:

Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
P. Flieringa, Brederodestr. 1, tel. 2181.
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091.
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,
telefoon 5600.
J. F. Zwerver, Julianaweg 1a; tel. 2499.

DIERENARTSEN, Kcarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 32 33.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 21 september:

Kerk:
10.30 uur: ds. C. Mataheru
Jeugddienst m.m.v. Combo Geuzenveld,
Amsterdam.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: drs. J. H. Uijtenbogaardt.

18.30 uur: ds. E. Sneller, Haarlem.

Jeugdkapel:
10.30 uur: mevr. H. Joustra-Brokmeier

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

Zondag 21 september:

10.30 uur: ds. L. Doorn (n.h.) Amster-
dam (Vredesweek).

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15

Zondag 21 september:
10 en 19 uur uur: ds. J. de Waard.
Jeugdzondag.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN:
zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30u.

AUGUSTUS:
7.30, 8.30, 9.30, 11.30 en 19.30 uur.

DEUTSCHE MESSE, t/m 25 augustus:
Samstag 20.30 Uhr Sonntag 8.30 Uhr

BIJKERK NOORD, Linnaeusstraat

H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 1 1 u.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maand augustus GEEN
samenkomstl

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Madoerastraat 1, Haarlem N.
Zondag 9.30 en 16.00 uur;

Woensdag 20.00 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 21 september, 9.45 uur, H'sum 2:

Radiogesprek over Zuid-Afrika tussen Ezan
Duplessis en prof. dr. G. A. Kooy.

VORIG JAAR TOENAME
VAN MISDRIJVEN
Volgens het ministerie, van Justitie is het

aantal misdrijven in het afgelopen jaar aan-

zienlijk gestegen. Ook nu zit de stijging als

voorgaande jaren voornamelijk in de ver-

mogens- en verkeersdelikten.

Het gemiddelde ophelderingspercentage
is opnieuw gedaald: van 47 percent in

1967 tot 46 percent in 1968
De voornaamste oorzaak van deze voort-

gaande daling ligt in de sterke toeneming
van het aantal diefstaljen, waarvan de op-

sporing dikwijls zeer moeilijk is bij gebrek
aan konkrete aanwijzingen. 'Een verbete-

ring van het opsporingsresultaat is in dit

soort gevallen nauwelijks te verwachten.

De oplossing zal gevonden moeten worden
in voorkoming van deze 1 diefstalten door de
burgers zelf, die maar al te vaak blijk ge-

ven van onverschilligheid en zorgeloosheid

ten aanzien van hun eigendommen (zoals

fietsen en bromfietsen)', aldus een woord-

voerder van het ministerie.

'Een andere oorzaak van het teruglopen

van het ophelderingspercen'age ligt ver-

moedelijk in de steeds groter wordende
mobiliteit van de misdadigers. Daardoor
bestaat bij de rechercheorganen van vele

zelfstandige politiekorpsen een groeiende

Jjeho'efte aan samenwerking en koördinalie.'

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost

worden verzonden. De data, waarop de

korrespondentie uiterlijk ter post moet zijn

bezorgd, staan achter de naam van het

schip vermeld.
Australië: ms 'Wissekerk', 22-9

Brazilië: ms 'Eemland', 24-9

Canada: 'ms 'Eemstroom', 23-9

'Chili: ms 'Cd de Pereira', 23-9

'Jndonesie, ts 'Braunschweig', 22-9

Kenya, Oeganda, Tanzanië: ms 'Tanga';26-9

ms 'A. Zaefkow', 25-9

Med. Antillen: ms 'Mercurius', 23-9

Nfeuw-Zeeland: ms 'Tiber', 26-9

Suriname: ms 'Palamedes', 22-9

Ve, 'enigde Staten van Amerika: ms 'Mosel

Express', 22-9; ms 'Atlantic Star', 25-9.

Rep. Z.-Afrika m.i.v. Z.-W.-Afrika:

nuT 'Zonnekerk', 24-9

inlichiingen betreffende de verzendingsdata

van postpakketten geven de postkantoren.
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SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend Installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270 •

Materiaal-leveranties van Installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Een houten wand geeft fleur, aan uw Interieur.'

Gedurende de maand september 10% KORTING
bij aankoop van een houten wand.

HOUTHANDEL W.JANSEN
Kamerlingh Onnesstraat 21

Privé: De Genestetstraat 7 - Telefoon 4107

• a.s. bruidsparen, verloofde stellen,

clubs e.d.

die op zoek zijn naar een ideale,

GRATIS ruimte voor hun feest,

receptie of vergadering

* Een behaaglijk verwarmde luxe zaal, waar in
BESLOTEN kring uw feest zeker slaagt

* 30-150 PERSONEN
* Gelegenheid tot dansen op verlichte dansvloer,

begeleid door een professionele disc.-jockey, die
uw muzikale verzoekjes draait

* Gedurende de maanden september t/m mei van
maandag t/m donderdag Ie reserveren

* Consumpties tegen vóóraf besproken prijzen

* Voortrejfelykc snacks verkrijgbaar

Voor inlichtingen, bezichtiging, afspraken e.d.

TJctfll'll" Dr- } Mezgerstraat 48 Zandvoort
„lj9l.trLil Tel 02507-5738-4569 (na 20 uur)

Elk weekend vrij dansen

zónder entree - zónder consumptiebonnen

ETEN
in het Restaurant van hotel SONNEWENDE.
U zult tevreden zijn!

Mr. TROELSTRASTRAAT 62 — TEL. 3088

Couponnen tapiflex
normaal ± / 25,-

Nu fl 10.-

enke

KEMPER

200 cm breed, normaal ± / 25,- per strekkende
meter

per strekkende meter met enkele schoonheids-
foutjes.

BEDDENSPECIAALZAAK

HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

Bel 4852
Aannemersbedrijf .

E. v.d. BERG

voor al uw reparaties!

Schilders-

bedrijf

Telefoon 2638

47.50
VOOP
10 pijlessen

Vervolg- en losse

lessen: f 7,50

Fonkelnieuwe V.W.'s

Zandv., Oosterparkstr. 41,

telefoon 25 07 - 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,IRMA'
Gedipl. VAMOR

BEHANG
KEUR-VERF

Paradijsweg 2
t.o. Politiebureau

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Van Kessel

voor pianoreparaties
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121
Telefoon 3490.

Schildersbedrijf

C» j. rAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf - Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 1

1

Zandvoort

Tel. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën.

VAMOR RIJSCHOOL SNELLENS

Austin Glider 1300 Volkswagen 1300 -

Daf 44.

Burg. Beeckmanstraat 22, tel. 02507-4594.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit

van Bakker van der Werff
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Speciale

Jenever 8,75 p. ltr.

Oude jenever 8,95 p. ltr.

Vieux 8,95 p. ltr.

Citroen jenever 7,95 p. ltr.

Citroen BRANDEWIJN ... 6,95
BESSENJENEVER 6,95

Sherry, 3 flessen 10,

—

Sandeman Sherry 5,95

Black & White whisky 15,45
Haig whisky 14,95
White Label whisky 14,95

Remy Martin 19,50
Cognac Bisquit*** .... NU 15,95

Drambuie 16,85

D.O.M. Benedictine 16,75

WIJNHANDEL

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Gratis bezorgen.'

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
3569 Sekretariaat 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 1

8

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service

en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming

oliehaarden, gasforn., wasautomaten
(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-
straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin
burghstraat 5, Haarlem

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN?
TER WOLBEEK BELLEN! ,

(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en
Boodschappendienst, dag en nacht

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

TAXI
tel.

2600
DAG en NACHT tot uw dienstl

GROTE KROCHT 18

Sportschool WIM BUCHEL
A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 47

Overzicht van lesuren waar nog plaatsing moge-
lijk is:

Kleutergymnastiek jongens + meisjes, 4 en 5 jaar

maandag 16.00 uur

Rythm. gymn. dames + volleybal per 1 oktober
dinsdag 9.30 uur

Meisjes judo, 8 t/m 12 jaar, v.a. september
dinsdag 16.00 uur

Judo jongens 13 jr. en ouder dinsdag 18.00 uur

Judo jongens 8 t/m 11 jr. woensdag 14.15 uur

Badminton dames en heren woensdag 20.00 uur

Damesgymnastiek, zonder spel - geen toestellen

donderdag 9.15 uur

Damesgymnastiek + volleybal, nieuwe club
donderdag 19.30 uur

Karate en boksen vrijdag 19.00 uur

Keep fit training, heren + volleybal

vrijdag 21.00 uur

Alle overige uren zijn reeds volgeboekt!

Telefoon 3965 of 5829

'Thuis1 in eigen huis?
Dan ligt ervast tapijt.

Exclusief Miranda-tapijt van Desso!
Let eens op de aparte structuur van dit kleurechre Draion
tapijt: „top-sheared",d.w.z. de poollussen zijn plaatselijk
opengesdioren. Miranda-tapijt is prachtig en veerkrachtig
èn makkelijk te onderhouden. De prijs valt erg mee. f 139.-

per str. m. op 400 cm breedte, dat is f 34.75 per m*. Ver-
krijgbaar In 8 kleuren. Ook leverbaar -»—~ -»—». —«.

op 300 cm breedre-tf 104.25 persrr.m.).UcSSO
verkrijgbaar hij:

'T INTERIEUR
- Stationsplein.. 13-15—Telefoon- 3346

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage ,Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023-24 28 30

MONTEUR
AAN HUIS!

T.V. - RADIO - WASAUTOMATEN, enz.

Vrijblijvend prijsopgaaf

TELEFOON 02507-5951

wegens vakantie gesloten

van 22 September t.e.m. 1 1 oktober.

Bridge-cursus voor beginners
Aanvangende donderdag 25 sept. - 8 uur
organiseert de Zandvoortse Bridge Club
een wekelijkse bridgecursus voor beginners
in Hotel Friesland, Hogeweg 36.

Wilt U komen kennismaken?
U bent van harte welkom.

RaP5i**tör

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte

abonnementsprijs f 10,- per jaar

per post / 11,-; buitenland ƒ 13,-

losse exemplaren 20 cent

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 21 35

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

trompstraatbewoners

vrezen windsnelheden van 200 km p.u.

door bouw van torenflats

GEEN PATIëNTEN UIT
VAN DER HOEVENKLINIEK
MEER IN BENTVELD
De dependance van het Burgerweeshuis
aan de Westerduinweg in Bentveld zal niet

langer worden gebruikt als verblijfplaats

voor psychisch gestoorde en ter beschik-
king van de regering gestelde patiënten.
Dit deelt het dagelijks bestuur van de ge-
meente mee in zijn antwoord aan de vvd-
afgevaardigde, de heer J. Attema, die na
de ontsnapping van een der patiënten uit

de dependance schriftelijke vragen aan het
kollege over het gebruik van het gebouw
had gesteld.

Burgemeester en wethouders schrijven
de heer Attema, dat het hun niet bekend
was dat het bestuur van het Burgerwee-
huis de dependance in Bentveld had on-

gin van kompetitie

leverde zandvoor

fraaie zege op

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen

tegen het ontwerp-bestemmingsplan 'Zee-

reep Noord 6' — aanleg van een wandel-

pier alsmede' bebouwing aan de landzijde

van de boulevard — ook anderen hebben

Niet alleen de stichting 'Bescherming Duin- weest, gelet op de afwijzende houding van

landschap' is met een adres aan de Zand- het grootste deel van de Zandvoortse be-

voortse gemeenteraad ten strijde getrokken
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eboï derverTuu'rd aan de Van der Hoevenkliniek heeft eergisteren het kompetitieseizoen '69

wing van elkaar te scheiden en in afzonder- .

te Utrecht als vakantiehuis voor haar pa- .70 geopend met een fraaie ,.4 „verwin-
lijke bestemmingsplannen onder te brengen. «^J* *?^S? van* veeren & ™° °P he < *»ta' •" '«>• F»"-*™' •*

De heer Hobé ziet hierin het grote voor- gen. Dat thans van verder gebruik van de Heilo. Vorige week zondag behaalde laatst-

deel, dat bij eventuele afwijzing door de dependance door de Van der Hoevenkli- genoemd elftal een indrukwekkende zege
de raad laten weten niets voor het plan gemeenteraad van het pierplan, een bebou- niek is afgezien, is het resultaat van na-

te voelen. >
„wing aan de landzijde van de boulevard der overleg tussen de burgemeester van
mogelijk blijft. Zandvoort en het ministerie van justitie, al-

«i,P
e
u'
Ver

^l
gin9 V

*

a,\ e, ena
,
r

,

en v3 " "ƒ* Overigens kan de adressant zich niet
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flatgebouw Trompstraat 3-5-7 heeft de verenlgen met de bu j dige opzet van de R171A A prw? IMWOMWUraad meegedeeld scherp gekant te zijn .te-
|andbebouwing en vreest dat b.v. de in

BEJAARDE INWONER
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OVERLEDEN
daar te bouwen 60 m hoge flat alle zon tot verwacnten financiële moeilijkheden bij de De tachtigjarige heer A. Bos uit Zand-
13.00 uur voor de Trompstraat weg nemen bedrijfsvoering van de drie afzonderlijke voort, die op vrijdag 12 september bij het üm
SmnH«
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n»r°»« ?p> nli^
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H»«t?Mi,r„«i aebouwen, zou de adressant het hebben oversteken van de rijbaan van de Kostver- ver ,oor in de buurt van de verded i ging van
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da9 el|Jks. veel toege juicht wann eer schouwburg, kon- 'orenstraat door een passerende auto werd de tegenstander de greep op het spel.

ri^hHnn ««"in £11 uJn^l JLlt sertzaal en bioskoop in één gebouw waren gegrepen en met ernstige verwondingen in jammer, want de verdediging van 'De Fo-
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*nJ Hp „ In a&„" ondergebracht. een Haarlems ziekenhuis opgenomen, is resters . b ,eek niet zo he
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straat wkird Slkozen' aldu de verend Een dergelijke konsentratie zou, volgens llfilïtn ° "" ^ verwondingen als men had mogen verwachten. ZVM hadstraat verkeerd gekozen
,
aldus de veren.-

de heer ^^ dg eksploitatie meer
*
rm . bezweken. in de eerste fase van de ontrnoeting zeker

Door deze qituerinn van rip tnrpnflst 7al s 'a 9 hebben gegeven en voor de ontplooi- Dnn./rrrrrrp mr-i-imvT r>/-\i^n/r
meer kunnen bereiken, wanneer men er in

tussende"Ven d^bestaaïdJTebÏÏw.nfl' '"g van het kulturele leven in Zandvoort BROMFIETS TEGEN BOOM geslaagd was de zenuwen een minder do-

aan de Trompstraat een opening van onge- van werkelijke betekenis zijn geweest. Een 56-jange bromfietser en zijn echtge- mmerende rol toe te bedelen,

veer 90 meter aan de zeezijde ontstaan en Voorts acht hij de in het bestemmingsplan note werden zaterdagmiddag met verwon- Later kregen de kustbewoners meer zelf-

aan de noord-oostzijde een gaoing van 45 opgenomen sporthal een overbodige luxe, dingen in een Haarlems ziekenhuis opgeno- vertrouwen en begonnen zij de kansen be-

mtr terwijl de as van symmetrie pal zuid- nu zicn °P enke le honderde meters afstand men, nadat hun brommer van het rijwielpad ter te benutten dan in het begin van de
- - reeds een goed geoutilleerde sporthal be- langs de Zandvoortselaan was geraakt en strijd. Vooral het_ optreden van

op het vrij sterke Hillegom en volgens in-

siders hadden de kustbewoners zich ter-

dege geprepareerd op de ontmoeting met
het team van 'De Foresters'.

In het eerste kwartier van de wedstrijd
was daarvan nog maar weinig te bespeu-
ren. De kennelijk gespannen en nerveuze
voorhoede van de geel-blauwen had moeite
om in het bezit van de bal te blijven en

west — dus de overheersende windrich-
ting — is gericht.

Volgens de vereniging zal hierdoor bij

zuidwesten wind — die in 60 % van de
gevallen waait — de windkracht over de
gehele lengte' van de Trompstraat in kracht
toenemen en ter hoogte van 't nauwste ge-

deelte in kracht verdubbelen. Bij storm-
achtig weer zullen de windsnelheden op de
smalste gedeelten oplopen tot 200 km per
uur, aldus de vereniging, die voorspelt:
'dat het onder die omstandigheden niet mo-
gelijk zal zijn de Trompstraat of de De
Ruyterstraat vanaf de landzijde binnen te

gaan'.
De vereniging meent dat de in het pro-

jekt geplande laagbouw, loodrecht op de
meest voorkomende windrichting, aan de te

verwachten windoverlast weinig zal kunnen
veranderen en beveelt als . enige oplos-
sing aan: 'de flats parallel aan de Tromp-
straat en de De Ruyterstraat te bouwen'.
Aan het slot van haar adres verzoekt de

Aal-

vindt. tegen een boom reed.

huisvestingsbeleid

ntebestuur

. , van het dagelijks bestuur van de gemeente
Vereniging van eigenaren van het flatge- _ .,„ . , „ .. . . . u-j_i„h. ,„««„
bouw Trompstraat 3-5-7' de raad goedkeu-

Zandvoort, heeft de in de badplaats woon

Naar aanleiding van het huisvestingsbeleid eengezet van hun taak.

T.o.v. de woningbouwvereniging E.M.M,
echter wordt een geheel andere houding

dert Stobbelaar en Gerard Nijkamp gaf het
team de zekerheid dat de klup niet hetzelf-

de lot als Hillegom behoefde te ondergaan.
In de 28e min. schudde Bruijnzeel de ver-

dediging van de gastheren van zich af en
scoorde het eerste doelpunt voor ZVM in

het nieuwe kompetitieseizoen. Er zat voor
de overigens uitstekende keeper van 'De
Foresters', Haan, niets anders op dan- !iOt

leer uit het net te vissen.

Gedurende de rest van de eerste helft

stond vrijwel het gehele elftal van de gast-

heren voor eigen doel om de stormloop van
de gasten op te vangen. Het was vooral

aan het magistrale spel van keeper Haan
te danken dat 'De Foresters' in deze perio-

de-een katastrofe bespaard bleef.

Kort na de hervatting van de wedstrijd
nam 'De Foresters' onverwacht revanche.

Het schot van rechtsbuiten Ton de Jager

RESULTATEN
VAN.

verraste de verdediging van de geel-blau-
wen volkomen en ook doelman Bert Mole-
naar zag geen kans meer in te grijpen. De
bal rolde achter hem in het net, 1— 1.

De voorhoede van ZVM had precies drie
minuten nodig om opnieuw een voorsprong
op de gastheren te nemen. Arend Stobbe-
laar bewees zijn kwaliteit als voetballer
door het leer, onhoudbaar voor keeper
Haan, in het net te deponeren, 1—2.

Weer drie minuten later plaatste dezelf-

de speler de bal met een listig boogje op
het hoofd van zijn broer Aaldert, die zon-
der aarzelen inkopte en daarmee de stand
op 1—3 in het voordeel van Zandvoort-
meeuwen bracht. 'De Foresters' liet zich
door deze achterstand evenwel niet impone-
ren en probeerde door verrassende en lang
niet ongevaarlijke uitbraakpogingen de
voorsprong van de geel-blauwen te reduce-
ren. De verdediging hield door een min-
stens even snelle reaktie de zaak echter
goed in de hand.

Tien minuten voor het einde schoot Ge-
rard Nijkamp — na een jaar terug in het
eerste elftal — de bal regelrecht in de han-
den van keeper Haan. De doelverdediger
liet het leer precies voor de voeten van de
mee naar voren gekomen Kees Bruijnzeel
op de grasmat vallen. Bruijnzeel liet de
kans niet aan zijn schoen voorbij gaan en
knalde de bal tussen de palen, 1—4.

In de slotfase van de ontmoeting liet Haan
zich niet meer door de van alle kanten
oprukkende Zandvoortse voetballers ver-

murwen. Grimmig en vastbesloten stompte
en schoot hij de ballen het veld in. Een
knappe keeper, die het ook niet kon helpen
dat zijn klup, na de formidabele zege op
Hillegom, door een sterk spelend Zand-
voortmeeuwen volkomen werd overvleugeld.

CIRCUÏTONGEVAL
Tijdens een rit op het circuit sloeg vrijdag-

middag in de zgn. Gerlachbocht een 21-

jarige student uit Breda met zijn wagen
over de kop. De student kwam ongedeerd
uit het wrak te voorschijn, maar een 23-

jarige passagier liep een lichte hersen-
schudding op.

ring aan het plan te willen onthouden. achtige heer K. J. W. van den Breek zich

met een schrijven tot de leden van de raad

aangenomen in die zin dat elke kandidaat
van E.M.M, een vergunning krijgt terwijl MOTORSPRINTS
deze vereniging toch een voorkeur heeft

kruiswoordpuzzel

Een ander bezwaarschrift tegen het be- gewend. De inhoud van het adres van de voor kandidaten welke ouder dan 28 jaar De uitslagen van de eergisteren door de
u

- zijn en daardoor alleen al meestal met Stichting Wegracegroep '65 in samenwer-
meer in de bevolkingsgroep zitten waarin king met MAG Zandvoort georganiseerde

stemmingsplan 'Zeereep Noord 6' is af-

komstig van de heer R. J. Hobé, alhier.

Volgens deze adressant was het beter ge-

heer Van den Broek luidt als volgt:

voor motoren,

SEIZOENSLUITING
WINKELBEDRIJVEN
1 OKTOBER VAN KRACHT

..... de meest urgente gevallen voorkomen, ter
Mevrouw, Mijne Heren, wij| bovendien de kandidaten van E.M.M.

Gaarne zou ik uw aandacht nog eens niet zelden goed gehuisvest zijn en in en-

willen vestigen op een aspect van het huis- kele gevallen best in staat zelf hun bonen
vestingsbeleid hier ter plaatse dat naar te doppen.
mijn mening tot dusver onvoldoende tot Hoewel men voor de wijze waarop de „wm.,aa lm wv „„ ,„,«,.
zijn recht is gekomen n.I. dat door het voorkeur van E.M.M, tot stand komt geen (Enen met Velö special 250

'

\a'\7- 2 F
College van Burgemeester en Wethouders goed woord over kan hebben uit een so- Snel Wormerveer Suzuki 250 'in'l4'61

internationale baansprints
luiden als volgt:

" Specials t.m. 125 cc: 1. W. v.d. Meulen,
Appelscha, Batavus 125 in 16.26; 2. F. Si-

teur, Hapert, Yamaha 100 cc, 16.67.

Specials t.m. 250 cc: t. D. Parnell

In de periode tussen 1 oktober a.s. en 1 ^°L
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3. C. Neale (Eng.) met Stanmakër 250, in'

april van het volgend jaar is- de winterse!-
w«enI '* a" 5'
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oevoerd da" daar invloed op ult te oefenen
' 14.84.
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N(J kan men begrip hebben voor het Specials t.m. 350 cc: 1. C. Schuurmans,
i-jTf.
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j standpunt van B. en W., zoals uiteengezet 0ss _ Velocette, in 12.60; 2. P. Rijnvis, Den
zoensluiting voor winkelbedrijven in Zand
voort als volgt geregeld. Met uitzondering

,
- , — -. - „

van de kappers, die om 18.30 u. mogen daardoor, althans voor een deel, voor een door Burgemeester in antwoord op vragen
sluiten en de sigaren- en viswinkels die tot kleine, politiek nauwelijks interessante, Van de heer Attema, dat B. en W. niet be-

19.00 u. geopend mogen zijn, mogen op de minderheid de woningnood nog steeds een re id zijn d.m.v. vordering de vereniging te

werkdagen de winkels van 5 u. tot 18 u. loodzwaar drukkend probleem is. dwingen werkelijk urgente gevallen als

voor het publiek geopend zijn. Zoals u weet is de beschikbare woning- huurder te accepteren, ook al zijn deze ge-

De halve dagsluiting voor de diverse voorraad op een buitengewoon ongunstige vallen meestal eveneens leden

branches in de periode tussen 15 septem- wijze over de bevolking verdeeld, zowel
ber j.l. en 1 - april 1970 luidt: kappers, wat de ruimte betreft alsook de wijze waar-

Het standpunt van B. en W. is echter

Haag, Velocette, in 14.34; 3. C. Bekken-
kamp, Assen, Maico Hagon, in 14.70.

Specials t.m. 500 cc: 1. John Hobbs
(Eng.), Triumph, in 11.40; 2. C. Bartram
(Eng.) met Norton in 11.41; 3. H. Vink,

Amsterdam, Kawasaki Sprinter, in 11.98.

Specials t.m. 650 cc: 1. Jim Brown

maandagen voor 13.00 u.; viswinkels, sla-

gers en poeliers, maandagen na 13.00 u.;

groente- en fruitwinkels, woensdagen na
13.00 u.; voor alle overige winkels, met uit-

zondering van de brood- en banketbakkers-
winkels en chocolateriên, geldt een slui-

tingstijd na 13.00 u. voor de dinsdagen in

het tijdvak tussen 1 september j.l. tot 1 ok-

tober. 1969. Alle winkelbedrijven zullen van

op de woonruimte gefinanceerd moet wor-
den.

In Nederland is de inkomens- en prijzen-

irrelevant, het heeft met de problematiek (Eng ) met friümph in l'l.02; 2. P. Man
niets te maken, B. en W. behoeven name
lijk helemaal niet te vorderen.

Wanneer men . t.o.v. E.M.M.^een zelfde

zano «(Eng.) met Triumph Torquemada, in

11.33; 3. D. Clee (Eng.), met Triumph .in

11.63.
Specials boven 650 t.m. 1000 cc:

1. Dave Chinn (Eng.) met Vincent 'Pega-
sus' in 11.19; 2. J. Maas, Gemert, Jap.
1000 cc Japolio, in 11.94; 3. A. Bratram
(Eng.) met Hillman Irnp. 4 cyl. in 12.23.

Specials boven 1000 cc: 1. J. Korevaar,

struktuur van zodanige aard dat een groot houdina aanneemt als t.o.v. de particuliere
gedeelte van de arbeidende bevolking niet eiqenafen en slechts dan een vergunning
bij machte is zelf geheel voor de kosten afgeeft wannéér het kandidaat-lid aan de
van haar behuizing op te komen; de rege- eisen voldoet welke men ook aan de kandi-
ring is zich hiervan welbewust en stelt jaar- daten van anderen stelt, dan is het vorde-

i „i,*„h , „ i ,„,-ii „ a* -,nnA*„* a
lijks' immense sommen ter beschikking ter ren van woonruimte van E.M.M, helemaal *jH «jtiais uuven luUu cu. .. o. ™i C«iai,

1 OKtooer tot 1 april op ae zondagen ge- subsidiëring van de huisvesting, voor de niet nodig en is na verloop van korte tijd Julianadoip, V.W. Pegasus 1200 cc, in
S

in'^f' „Lri„ri» t.,=eD„ i „i,t„h=.. o o on
overi se, niet gesubsidieerde, woningen het vorderen van woonruimte van 'particu- 14.78: 2. T. Groot, Den Helder, V.W. Pega-

wi >it\ if So ei,,iHnnc*;Li „r^r A r=nt' !n
wordt een Sedeelte van de kosten, middels Meren ook niet meer nodig. sus 1200 cc, in 14.86; 3. G. Brown (Eng.)

t^'L/u.JL.I !.
l .S l, .™5.J .

r!lK"Le" prijsregelingen, op de eigenaren afgewen-
,k meen dat wanneer men het beleid in met Vincent Super Nero 1300 cc in 15.60.

teld.
dier voege vvjjzjgt dat men alle huiseigena- Epecials zijspancombinaties: 1. A. Mac.

Het spreekt vanzelf dat er nauwlettend ren over één kam scheert, en wat is rede Phail met Macom Triumph 500 cc in 13.13;

op dient te worden toegez'en dat geen lie- |jjker dan dat, men kan voorkomen dat 2. Cees Smit, Zuid-Scharwoude, B.M.W.,
den die zelf voor woonruimte kunnen zor- door het toewijzen van woningen door E.M. in 16.02; 3. B. van Sonsbeek, B.M.W. 600
gen van deze prijsregelingen en subsidies M. aan mensen die de bewuste woonruimte cc, in 17.46.

profiteren, daartoe heeft men de Colleges helemaal niet nodig hebben, sociale woon- Standaardklasse, t.m. 125 cc: 1. H. Lan-

van B. en W. zeer» vergaande bevoegd- ruimte 'weglekt' naar profiteurs terwijl an- gelaar, Strijen, Yamaha 125 cc, in 18.53;

heden gegeven om hen in staat te stellen derszijds aan de bonafide leden van E.M. 2. M. Volman, Wehl, Kreidler 50 cc, in

de beschikbare woonruimte zo doelmatig M geen enkel recht ontnomen wordt. 22.41; 3. B. Reinders, Wehl, Kreidler 50
als mogel.jk te verdeler waarbij de rede- Overigens mag wel eens gezegd zijn dat «in 23.35

Op uitnodiging van de plaatselijke afdeling lukheid natuurlijk gebiedt dat men zoveel het verw ijzen van E.MM. naar haar statu- Standaardklasse 250 cc: 1. J. Eijbersen,

van de Ned. Chr. Vrouwenbond zal het mogelijk met de voorkeur van de eigenaar
ten voor de weinig soc ja |e w j;ze waarop Arnhem, Montesa, in 16.03; 2. W. Theijn,

echtpaar Ten Cate uit Santpoort a.s. vrij- woningvereniging of, partikulier, rekening haar kandidaten-voordracht tot stand komt, Rotterdam, Suzuki, in 16.32; 3. H. Kees,

dag in de 'Calvijnzaal van de geref. kerk houdt. een tamelijk povere indruk maakt. Statuten G6
]?/

00
:
Kawasaki m 16.34.

aan de Julianaweg komen spreken over: ,
Vast staat echter dat zowel de kandi- kunnen gewijzigd worden en bovendien mag Standaardklasse 350 cc: 1. Wirn van

'De dag door uwe gunst ontvangen'. De daat van de woningbouwvereniging als die men we) eens bedenken dat alles gefinan- Manen, Hilversum, Kawasaki, in 14.98; 2.

bijeenkomst begint om 19.45 uur. van de pariculiere huiseigenaar tenminste cierd wordt met ge |d waar iedereen aan R- Bollebakker, Hilversum, Kawasaki,
•^ woningzoekend moeten zijn maar bovendien meebetaalt en dat de bedoeling is dat 15.13; 3. J. Jansen, Leiden, Suzuki, 15.17.

TT«nmnrBnA»n™. • P3^' moet worden
.

nI
.
et

Z^"
ln zijn

-

be "

iedereen die ervoor in aanmerking komt er- Standaardklasse 500 cc:
1

J Bresser,

HOTELPERSONEEL hoefte aan woonruimte te kunnen voorzien, van moet kunnen profiteren, nu is het zo Koog a.d. Zaan, Kawasaki, 13.01; 2. W.

rwr»ï?l?rn?TTT,rfl7 ni?ATSjr»T17
men heeft zelfs niet lang geleden in de Wet dat een he | e bevolkingsgroep in feite haar Veenstra, Twijze erheide Kawasaki 13.08:

UNLlÜKLiKUlvlli BKANUJi!, de mogelijkheid ingebouwd ontruiming te toekomende Woningwetwoningen wordt ont- 3. H. Klaassen, Utrecht, Kawasaki, 13.34.

verkrijgen wanneer een huurder niet langer uouden Standaardklasse t.m. 650 cc: 1. G. Bloe-
Zondagmorgen hebben personeelsleden van in de bovengeschetste omstandigheden ver- u ,

'

„,, .. _ , .. „.,. „ r
. „_„ mendal, Enter, B.S.A. Spitfire, 13.80; 2. F.

Bouwes Palace een brandje in een met keert, met name om de woningbouwvereni- Met zou miJ een t")zonaer 9 r00t 9enoe -
van Hooft Loosduinen, B.S.A. Spitfire,

vuil gevulde plastik container bij het hotel gingen in staat te stellen zich van huurders, gen zijn wanneer een of meerderen Uwer 15.06; 3. R. van Oostveen Koentze, Den

horecabedrijven op werk- en zondagen be-

paald Op 23.00 'u. en op de zaterdagen op
24.00 u., behoudens een door de gemeen-
telijke autoriteiten verleende ontheffing

van genoemde tijden.

LEZING VOOR
CHR. VROUWENBOND

PUZZEL Nr. 100

Horizontaal:

1. Deel toneelstuk. 4. Neiging. 7. Onbep.
vnwd. 8. Aardsoort. 10. Een beetje. 12.

Vogel. 14. Vlaktemaat. 15. Eenheid van
kracht, (afk.). 16. Ten slotte. 18. Groet.
20. Priester. 21. Rangtelwoord. 23. Soort
onderwijs (afk.) 25. Rivier in Europa. 26.
Voorzetsel. 27. Halfbloed. 29. Onderpand.
30. Huishoudelijk artikel. 31. Muziekteken.
32. Paard.

Vertikaal:

1. Zeer oud. 2. Plaats in Gelderland. 3.

Roem. 4. Plant. 5. Oppervlakte. 6. Plaag.
9. Medicinale drank. 11. Voertuig. 13.

Voedsel. 16. Sprookjesfiguur. 17. Ontken-
ning. 19. Compagnie voetvolk (eert.) 21.
Drietal. 22. Noot 24. Muziekinstrument.
26. Krachtsinspanning. 28. Familielid. 29.
Muil.

Oplossing puzzel no. 99:

met behulp van een brandblusapparaat ge- die ten onrechte van de subsidie profiteren
doofd. De brandweer, die direkt na het uit- te ontdoen.
breken van de brand was gealarmeerd, ver- Het College van B. en W. van Zandvoort
richtte de nablussingswerkzaamheden. Veel kwijten zich, met het af en toe falen dat
schade was. er niet, alleen de. container elk menselijk handelen begeleidt, t.o v de
ging in vlammen op. particulieren in de geest zoals boven uit-

het College zoudt kunnen bewegen, juist Haag, Triumph, in 15.07.

nu een zeer groot aantal woningen op sta-

pel staat, óók de met overheidssteun ge-

bouwde woningen overeenkomstig de Woon-

ruimtewet '47 toe te wijzen.

Standaardklasse boven 650 cc: 1. Ray
Elger (Enq.) met Vincent Egli 1000 cc: in

12.57; 2. Öick Klerk, Rotterdam, Honda 4,

in 13.67; 3. H. Bijl, Brielle, met B.S.A. A
65 Rocket, in 14.27.

d



mijn karakter uit de computer
je kunt alle kanten op

Vrienden, ik ben in staat u een volledige
beschrijving (omschrijving, als u dat liever

hoort) van mijn karater te geven. Ik dacht
dat dit wel eens leuk was, omdat u mij nu
al jaren van de krant uit kent, zonder echt
te weten wie en wat ik ben. Van nu af aan
ben ik een open boek voor u, want mijn
karakter is geanalyseerd door de computer.

Dat is 20 in z'n werk gegaan: Tante
Agaat had me gevraagd haar te begeleiden
op een winkeltocht in de grote stad. Nou
voel ik daar nooit zo veel voor, maar ik

had al een paar jaar geweigerd, zodat ik

er niet goed onderuit kon. (Ik begreep dat
ze aan één boodschappentas niet genoeg
had, ik zou dus als pakezel fungeren. Maar
dit is niet belangrijk.)

Terwijl tante in het grote warenhuis er-

gens in de lingerieafdeling bezig was drie

verkoopsters te interesseren voor haar
zienswijze omtrent het een of ander stukje
tekstiel, dwaalde ik diskreet wat af. Ik

kwam terecht bij een stand, die nogal in

het brandpunt van de publieke belangstel-
ling stond.

Ik ontdekte direkt al het voorwerp van
die belangstelling — meest manvolk — :

een bijzonder charmante zwartharige dame.
En ze bediende een computer, waar tegen
betaling van f 2,50 een persoonlijke ka-

rakter-analyse uit kwam rollen.

Wel vrienden, mede in verband met de
tegenwoordigheid van de eerder genoemde
dame, kon ik de verleiding niet weerstaan:
ik offerde een riks en het ding begon on-

middellijk te rommelen en te zoemen. Ik

was even ontroerd toen ik overwoog hoe
ver de techniek toch wel is. In de buik van
die kast werd er aan mijn karakter gesleu-

teld en binnen enkele sekonden zou ik we-
ten wat voor een vent ik was. Een pikante
bijzonderehid moet ik nog even releveren.

Er kwam een kerel ruzie zoeken met de
zwarte dame omdat hij zijn karakter niet

juist vond weergegeven. Op het getypte
vel papier stond onder meer — volgens
zijn woedende uitlatingen — dat hij een
uitzonderlijk slappe figuur was met heel

kwalijke trekjes. Ik geloof dat zijn karakter
de computer danig ontwricht had. Hij wilde
z'n geld terug, maar in deze handeling
voorzag het . denkmechanisme niet. De
kwestie kwam "tot e'en even plotselinge als

verrassende oplossing. De man werd zon-
der vorm van proces meegetroond door z'n

vrouw, die hem onder aarzelende hilariteit

van het publiek toebeet: 'Stel je niet aan,
idioot, zo'n computer liegt toch niet!'— Wie volgt! zei de zwarte dame droog.

Ik had geen aanleiding mijn geld terug

te eisen noch de zwarte schoonheid een
proces wegens smaadschrift aan te doen.
De kast had een redelijk beeld van mijn

karakter geproduceerd, ofschoon ik een
enkel puntje ook weer niet zo prettig vond.
Maar goed, de techniek is nog verre van
volmaakt, nietwaar?

Weet u wat er voor mij uit kwam?
,U leeft te veel in een droomwereld. U

hebt iemand nodig met een sterke wil, die

u van tijd tot tijd in de harde werkelijkheid

terug brengt. Wanneer iemand u leidt en
aanmoedigt, hebt u de gave aktief te wor-
den. U bent wel een uitgesproken mensen-
vriend en helpt iedereen die hulp nodig
heeft. Ook bent u zeer opofferensgezind
voor iemand, van wie u houdt.'

Tot zover, vrienden, het proza uit het
kastje. Wat moet je daar nou mee, hè?
Tante Agaat heeft dit^fraais natuurlijk ook
gelezen en ze vond de spijker precies op
z'n kop geslagen. Volgens haar is die

droomwereld van mij mijn geluk. Begrijp ik

eigenlijk niet goed, maar dat zij mij soms
tot de harde werkelijkheid terug brengt,

moet ik wel toegeven. (Zij lachte mees-
muilend.) Wanneer tante mij leidt en aan-

moedigt heb ik de gave haar boodschap-
pen te dragen. Tot grote vreugde van tante

natuurlijk. Ik heb de indruk dat dit ge-

schrift meer een karakter-analyse is van
iemand, die mij leidt en aanmoedigt, dan

van mezelf, Ik geef alsnog bescheiden toe
dat ik een mensenvriend ben. Ik ben blij

dat er niet staat: allemans-vriend.
Maar er is nog meer. Ik citeer nog even:
'U hebt een veranderlijk, niet al te sterk

karakter. Door uw levendige fantasie komt
u er gemakkelijk toe, te dromen. U houdt
niet van zware arbeid. U bent zeer gevoe-
lig en u hebt een voorliefde voor alles wat
nieuw en afwisselend is...'

Nou kijk, die eerste strofe vind ik uitge-
sproken naar. De rest is wat zweverig, dro-
merig zou ik haast zeggen. Over dat zoge-
heten veranderlijke, niet al te sterke karak-
ter wil ik nog heenstappen. Ik blijf volhou-
den dat zelfs computers de plank volkomen
mis kunnen slaan. Tante moest weer zo
spoedig geheimzinnig glimlachen toen ze
deze zinnen van de computer las. Ze zei

niets, knikte alleen maar. En. dat vind ik

nog beroerder dan door haar de les te wor-
den gelezen.

Dat ik niet van zware arbeid houd, is

een uitgesproken blunder van de denkkast.
Zo'n ding kan vanzelfsprekend niet alles

weten. Wat het niet weet is de enorme
energie-aanwending als ik karweitjes voor
tante opknap. (En dat gebeurt nog al

eens).
Tante heeft een bijzondere gave om de din-

gen die gedaan moeten worden, op het
juiste ogenblik te laten doen. En dan toon
ik mij als de 'uitgesproken mensenvriend.'

Dit heb ik tegen karakter-analyses uit

computers. Ze zeggen eerst iets prachtigs
over je, .waar je helemaal stil van wordt,
maar even daarna geven ze je een venijni-

ge trap tegen de onderkant van je rug.

Het blijven toch maar domme machines,
vrienden. BARTJE.

WEER ZEGE
VOOR TZB 1

TZB 1 heeft eergisteren de derde zege in

suksessie geboekt. In een wedstrijd, waar-
in TZB zich vanaf het begin tot aan het
einde de meerdere van de tegenstander
toonde, werd de Brug met 4—'1 geklopt.
De doelpunten kwamen van Jan Keur, die

de score voor The Zandvoort Boys in de
tweede minuut met een hard schot opende,
Arend Koster, opnieuw Jan Keur en Jos
v.d. Mije. Het enige tegenpunt dat de
Brug maakte, viel irï de dertigste minuut
van de wedstrijd. Daarna is de Brug, dat
nog een poging ondernam door middel van
ruw en grof spel een beslissende voor-
sprong te nemen, er vrijwel niet meer aan
te pas gekomen. Ook al door de betere
lichaamskonditie van TZB, hetgeen vooral

in de tweede helft duidelijk tot uiting

kwam. De Brug kwam toen eenvoudig adem
te kort om het hoge tempo van The Zand-
voort Boys bij te kunnen houden. Na de
drie achtereenvolgende suksessen zien de
spelers van het eerste elftal van TZB de
komende wedstrijden met vertrouwen tege-

moet.

Gymnastiekvereniging O.S.S.

De damesploeg van OSS is de kompetitie
'69-70 goed begonnen door in de afgelo-

pen week PWN uit Haarlem met 3—O te

kloppen. De wedstrijd werd in de Kenne-
mer Sporthal te Haarlem gespeeld. De
tweede ontmoeting op het kompetitie-pro-

gramma vindt eveneens in Haarlem plaats

en wel tegen Serve '67 (Haarlem). De he-

ren verschijnen nog niet aan de start.

K.J.C. 'NOORD'
De klaverjasvereniging 'Noord' is vorige
week gestart met de winterkompetitie '69-

'70. De uitslagen na de eerste ronde lui-

den als volgt:

Mevr. Luiten 5498 pnt.; de hr. H. Bol
5228 punt.; mevr. Schaap 5162 pnt. en '

mevr. Paap 4924 pnt.
'

Vishandel Duivenvoorde
vraagt met spoed

winkeljuitrouw
Haltestraat 49 — Telefoon 2261

„Ton van der Voort"
Wijnen en Delicatessen

HALTESTRAAT 36

WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN

van 28 September t.e.m. vrijdag 10 Okt.

ZATERDAG 11 OKT. WEER GEOPEND!!

Heden overleed door een noodlottig
ongeval onze geliefde vader, groot-

.n overgrootvader

ALBERT BOS
weduwnaar van

Elisabeth Maria Catharina Venneker
op de leeftijd van 80 jaar.

Nieuw Zeeland:
G. C. Bos
J. Bos-Jansen

Zandvoort:
A. Bos
E. G. M. Bos-Vis
C. A. Bos
A. M. A. Bos-van Campen
N. Bos
L. J. Bos-Slagveld
klein- en
achterkleinkinderen

Zandvoort, 20 september 1969
rielmersstraat 18
Korrespondentie-adres:
Tolweg 30, Zandvoort

De overledene is opgebaard in een
der rouwkamers Zijlweg 63 te Haar-
lem. Gelegenheid tot bezoek van
14.00 uur tot 15.30 uur en van
19.00 uur tot 19.30 uur.

De teraardebestelling zal plaatsvin-

den woensdag 24 september om
12.00 uur op de algemene begraaf-
plaats aan de Bergweg te Bloemen-
daal.

Vertrek van rouwkamer Zijlweg 63,
omstreeks 11.30 uur.

Geen beozek aan huis.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein

3569 Sekretariaat 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 18
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service

en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming

oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

2382 Zuster E: Reitsma

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN?

TER WOLBEEK BELLEN!
(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht
4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-

trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

Kamerbreed-
tapijt

meubelstotiering

't Interieur
Stationsplein 13-15

Tel. 3346, na 18 uur 2565

Autobusdienstonderneming
vraagt sollicitanten ter opleiding lot

buschauffeur
voor de standplaatsen Haarlem,
Leiden en Voorburg.

• Rijbewijs BE vereist

• Minimum leeftijd 21 jaar

• Gratis opleiding voor rijbewijs BCDE
• Goed salaris

• Goede sociale voorzieningen

• Vrij vervoer - ook voor het gezin -

op het gehele lijnennet

• Gratis uniform

• Vijfdaagse werkweek.

Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen door
onderstaande coupon te zenden aan:

NOORD-ZUID-HOLLANDSE
VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V.

Leidsevaart 396, HAARLEM

i Naam:

Adres:

Woonplaats: ..

leeftijd:

I

23-9 ZC

iMiiKiniKiiiri

•+* Dame biedt zich aan als

OPPAS. Br. ond. nr. 7502
bur. Zandvoortse Courant.

Abonneert u op de Zandvoortse Courant

AANBOD GOEDE T.V.
3 maanden garantie v.a. ƒ 75,-

met 2e net, kleine meer prijs.

Vrijblijvend demonstratie thuis.

EIGEN SNELLE SERVICE DIENST

Tel. 02507-5951

NETTE WERKSTER GEVR.
1 of meer ochtenden p. w.
Mevr. Haaster, Wilhelmina-
weg 64, telef. 2397.

HUIS TE KOOP GEVR.
of te huur, Zandv. ingeze-
tene. Beslist geen flat. Br.
ond. nr. 7501 bur. Z.C.

Aangeb. EETKAMER best.
uit 4 stoelen, tafel en wand-
meubel en salontafel,

v. Roon, Boerlagestraat 6

Familie-
drukwerk
GERTENEACHS
DRUKKERIJ

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

Te koop gevr.: bovenste
HOEKFLAT, ruil van koop-
of huurhuis mogelijk. Telef.

3434, b.g.g. 3618.

GARAGE te koop. Jac. van
Heemskerckstr. f 7500,-.
Inl. mak. S. Attema & Zn.,
Hogeweg 64-66, tel. 2715.

Nette VERKOOPSTER, 19
jr., b.z.a., liefst parfumerie
of mode. Br. ond. nr. 7504
bur. Zandv. Courant.

foor al uw onderhouds-
werk en reparaties.

Ook voor spoedgevallen!
Telefoon 5566.

Rustige dame, 62 jr., zoekt
bij oudere dame of gelijke
leeft. KAMER(S), vrije k.

en w.c. teg redelijke huur.
Gen. wat lichte huish. bez.
te verr. Mevr. Kessler, Ie
C. Huygensstr. 70 A'dam.
telef. 20-12 55 21 tussen
12—14 uur

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.

Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven
te delen in voorspoed en
tegenspoed.

Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij

geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe te ko-

men.

Vraagt U eens onze uitge-

breide kleurenreportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-,

tingen. Het Duits-Neder- |

landse bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

Familie-

drukwerk
Gertenbachs Drukkerij

Achterweg 1 - Telef. 2135

HJER VOLGEN WEER!

Op woensdag en donderdag 24 en 25 september.

BASTERDï&>
SUIKERSP

2 dagen lang .

ENKAFLEX
die handige sponzen

aanrechtdoekjes I

Ü spaart kwart |es

POEDER-
KOFFIE
wan bekende fabriek \-

2 dagen lang .

KRISTAL- %£
SODA FOND

4- IS fÊ6Sc \d\\
*

DIRK',:: BROEK JAC.HERMANS

föOAARWOENSDAG- .

DONDERDAGK00PÜES!
en l) feest meel

2 dagen lang..

GROTE FLES <

AZÜN *%>

GROFGEBROKEN *<£

RUST
2. dagen lang .

AFWAST
2 dagen lang .

PROFI

MARGARINE
2 dagen lang •

ZOMER

APPEL."^3
MOES 8UK

2 dagen lang .

APRtGOT
<\ vruchtenwijn, /ie&e.mj\ . „wet J

' *£**

bj DIRKVANDEN BROEK

»OAC HERMANS

BRILJANTEN!
Profiteer nu nog van onze Extra verlaagde

prijzen. - Laatste week tot 27 september!

DIAMOND-SHOP — ZANDVOORT
Badhuisplein 10a - Telef. 4519
tegenover Hotel „De «Rotonde"

Beschaafde jonge vrouw, b.b.h.h. en studerend,

zoekt voor de maanden oktober tot en met maart

gemeubileerd ZOMERHUISJE- of vrije ETAGE
met cv. Br. ond. nr. 7505 bur. Zandv. Crt.
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ZANDVOORTSE COURANTredaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte

abonnementsprijs f 10,- per jaar

per post / 11,-; buitenland /13,-

losse exemplaren 20 cent

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 21 35

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

raad kreeg agenda

rond om 23 uur

De gemeenteraad vergaderde dinsdagavond
j.l. onder voorzitterschap van burgemeester
A. Nawijn niet zo lang als gewoonlijk. On-
geveer 11 uur was men door de agenda
van 13 punten heen, waarna nog een be-
sloten zitting (op verzoek van de heer
Flieringa) over het personeelsbeleid in het
algemeen volgde. Bijzonder veel punten
van belang waren er niet, of het zou de
kwestie rond het Oratoriumkoor moeten
zijn, waarover verschillende leden nogal
het een en ander te zeggen hadden!

Releveren wij ook nog de verkoop van
grond aan een zestal gegadigden voor
de stichting van een (gedeeltelijk overlul-
feld) winkelcentrum in Zandvoort nieuw-
noord.

BENOEMINGEN
De raad verleende eervol ontslag aan de
heer F. de Jong, technisch ambtenaar Ie
klasse bij de gemeentebedrijven, wegens
het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd op 20 oktober a.s.

Bij het voorstel tot bevordering van een
aantal personeelsleden bij publieke werken
c.q. aanstelling in vaste dienst, verzocht
de heer FLIERINGA hierover in besloten
zitting te mogen spreken.

Tot leden van de Advieskommissie Woon-
ruimtewet 1947 treden tot oktober 1970
op: Mr. J. van den Hout, L. Sok, D. van
Duijn, H. de Pater en P. Koper.

Tot plaatsvervangende leden werden be-
noemd: H. Meijer, J. H. van Zutphen, A. J.

v.d. Moolen, mevr. A. Poots-Hogen Esch
en R. A. van As.

•
Wegens het bedanken van de raadsleden
mevr. M. S. Hugenholtz en de heer N. J.

Janssens voor de Contaktcommissie Cul-
turele Belangen, werden benoemd: P. W.
G. Web (lid) en W. Th. Kok (plv. lid).

•
Tevens stelde de raad een kommissie ad
hoc samen, welke tot taak heeft voorberei-
dingen te treffen tot herziening van een
nieuw Reglement van Orde voor de raads-
vergaderingen. Het waren de raadsleden:
Zoet, (voorzitter), Attema, Gosen, Wels,
Dukkers, Flieringa en Kok.

VOLKSTUINEN EN MANEGE
IN DE NOORDERDUINEN
Een voorstel tot vaststelling van enkele be-

stemmingsplannen, o.a. gelegenheid schep-
pen tot de aanleg van volkstuinen, een 'ma-
nege en een klein gedeelte voor het plaat-

sen van woonwagens in het duinterrein ten

noorden van de toekomstige randweg en
ten zuiden van het dierentehuis, ontlokte
enige opmerkingen.

De heer v.d. MOOLEN (pvda) vond de
voorgestelde ruimte voor het maken van
opstallen (3 m2) wel wat aan de krappe
kant en verzocht, hier 6 m2 van te maken.

Nadat de voorzitter had opgemerkt dat

het hier slechts ging om een eenvoudige
gelegenheid tot het opbergen van gereed-
schap en evt. als schuilplaats, besloot de
raad toch 6 m2 toe te staan.
De heer JANSSENS (bp) had bezwaar

tegen de samenvoeging van het plan.

\

(volkstuinen, manege en woonwagenkamp).
De heer KOK (azb) informeerde of er

voor partikulieren gelegenheid zou bestaan
tot het stallen van paardjes.
De heer DUKKERS (kvp) zei niet zo

direkt te kunnen beslissen, want de samen-
koppeling van deze drie onderdelen achtte
hij wat ingewikkeld. Hij wilde er nog wel
een vergadering over houden en verzocht
dil deel van het voorstel aan te houden en
het te bespreken in de Financiële Kommis-
sie.

Hij werd gesteund door de heer Flieringa.

Het voorstel kwam er echter niet door.
De meerderheid van de raad was met
10—6 voor een besluit nu.

In het voorstel was ook een bestem-
mingsplan opgenomen tot het stichten van
een gymnastieklokaal met sportterrein in

de omgeving van de Celsiusstraat.

Zonder tegen te willen zijn, was de hr,

ATTEMA toch niet zo enthousiast over de-
ze gymnastieklokaliteit, waarvan hij konkur-
rentie ten opzichte van de bestaande sport-
hal vreesdel
VOORZITTER ontnam hem deze vrees

door op te merken dat de sporthal nog be-
hoorlijk in de belangstelling van de sport-
verenigingsbesturen staat. Tenslotte werden
de bestemmingsplannen met 10—6 goed-
gekeurd.

•
Het voorstel tot het toekennen van een
duurtetoeslag aan het gemeentepersoneel
van 1% van het jaarsalaris, had wel in-

stemming, ofschoon men over een enkel
punt van mening verschilde.

B en w stelden voor f 140,— voor alle
ambtenaren.

Enkele leden vroegen zich af waarom
niet het S.E.R.-advies was gevolgd, dat
wel door het Rijk wordt gedaan: Een uit-

kering van 1% met" een minimum van
f 110,— en een maksimum van f 260,—

.

B en w hebben zich echter laten leiden
door het advies van het centraal orgaan
i.z. gemeenschappelijke behandeling van
personeelsaangelegenheden.

•
Eveneens keurde de raad het voorstel goed
tot het toekennen van een uitkering-ineens
aan het gemeentepersoneel in verband met
de nakalkulatie van de trend over 1969 —
in navolging van het Rijk — van 0,39%
van de jaarwedde.

geen ekstra subsidie

meer voor toz

Voor

RADIO en TV
naar

Radio Peeters nv

ook voor uw

grammoioonplaten
naar

Radio Peeters nv

en natuurlijk ook voor

grammofoon en

bandrecorder
naar

Radio Peeters nv

en bovendien voor uw

huishoudelijke
apparaten
naar

Radio Peeters nv
PASSAGE 11 — ZANDVOORT

Over de jongste aanvraag van het Toon-
kunst Oratoriumkoor Zandvoort om ekstra
subsidie is nogal wat te doen geweest in

de raad.
Meer en meer bleek dat het merendeel

van de gemeenteraad niet bijzonder ge-
sticht was over het financiële beleid bij dit

koor. J.l. vrijdag informeerden wij u uit-

voerig over deze kwestie. In het onderha-
vige voorstel gaven b en w de suggestie
niet in te gaan op de h.i. Je vergaande
'eisen' „van het koorbestuur.

De heer FLIERINGA (groep Breure) wilde
de kwestie in handen spelen van de in de
vorige raadsvergadering ingestelde beroeps-
kommissie en het advies van deze kommis-
sie afwachten.

VOORZITTER antwoordde dat er in dit

stadium van een beroep geen sprake kan
zijn. Er is nog niets besloten door de raad!
De heer v.d. WERFF (prot. chr.) wilde

niet eens op de details ingaan. Hij zag
een totaal verkeerde aanpak van de finan-
ciële zijde in de kwestie.

Dit soort kulturele instellingen krijgen— in vergelijking met wat hier binnen
komt aan opbrengsten van caravanterrei-
nen en campings — allemaal een fooi!

was zijn mening. En in dit verband zat het
hem ook dwars dat met name Touring
Zandvoort zo maar 70 duizend gulden bo-,

ven de begroting 'in de wacht kan slepen'.
Spr. gaf te kennen dat men dan van hem
niet moest verwachten dat hij uitgebreid
ging diskussiëren over subsidiebedragjes.
De heer KOK (azb) was het in grote

lijnen "met de heer v.d. Werff eens. In net
algemeen vond hij de subsidiëring van kul-

turele instellingen — in verhouding tot de
onkosten die gemaakt worden — aan de
lage kant. Er is in feite geen behoorlijke
zaal-akkommodatie, zodat met niet geheel
geschikte vervangingen daarvan (hoe blij

men er dan ook mee is!) ekstra kosten
worden gemaakt. Hij voelde voor een alge-

hele subsidiëring, buiten de door de Cul-
turele Contaktcommissie te verdelen 'pot'.

De heer v.d. MOOLEN (pvda) vond dat
het Oratoriumkoor te hoog grijpt. Reeds
tweemaal is de raad 'bijgesprongen' en de
tweede keer kwam de raad zelfs op zijn

eerst ingenomen standpunt van geen sub-
sidie ekstra meer te geven, terug. Maar het
koor gaat rustig door! Hiermee brengt het
bestuur van dit koor de raad in een dwang-
positie.

Wethouder OOSTENRIJK gooide een
enigszins verrassend element in de strijd:

'Feitelijk heeft het Toonkunstkoor nog geen
recht op subsidie, omdat het nog geen vijf

jaar bestaat. Het moet zijn bestaansrecht
nog bewijzen, aldus de wethouder.
Ook de heer JANSSENS (bp) voelde

voor een 'onherroepelijk gesprek'. Maar
als spreker zich afvroeg of er aan dit soort
instellingen in Zandvoort behoefte bestaat,

dan moest hij 'ja!' zeggen. Er zijn fouten
gemaakt, helaas, maar spr. pleitte toch
voor inwilliging van het verzoek van het
Oratoriumkoorbestuur.
Wethouder LINDEMAN zei langs z'n

neus weg dat deze zaken al eens eerder
aan de orde waren geweest. Hij wilde
gaarne herhalen wat hij ook bij vorige ge-

legenheden had gezegd: Grote waardering
voor de muzikale prestaties van TOZ. Wel
de klemtoon op "muzikaal' liet spr. er

droog op volgen.
Overigens tilde hij niet zo zwaar aan de

kwestie. Als de raad meent dat de subsi-

diëring te laag is, welnu, het woord is aan
u, raad!
Wethouder KERKMAN was van mening dat
het koorbestuur niet mopperen mocht. Het
koor had vorig jaar en dit jaar van de ge-

meente Zandvoort een ruime bijdrage in de
gemaakte kosten ontvangen. Hij was van
oordeel dat men in de Commissie van Cul-

turele Belangen moest proberen tot over-

eenstemming te komen over de verdeel-

sleutel bij subsidie-uitkeringen.

De hr. DUKKERS (kvp) kon zich de ge-

irriteerdheid van het kollege in dit geval

wel indenken. Z'n hart was goed genoeg
om TOZ in de steek te laten, maar als hij

'dan zijn hand over dit hart streek, vond
hij wel dat dit de allerlaatste keer moest
zijn! Want hij zou het jammer vinden als
Zandvoort het Oratoriumkoor zou verliezen.

De heer FLIERINGA hield vol dat een
'ronde tafelkonferentie' doeltreffend zou
zijn. Het is nu eenmaal een vervelende
zaak: Als we 'ja' tegen het koor zeggen,
moeten wij ze de bestaansmogelijkheid ge-
ven. Muzikaal is het koor goed, maar finan-
cieel schijnt er iets mis te zijn!

VOORZITTER zag rwit vee! hei! in een
dergelijke konferentie. Spr. toonde duide-
lijk zijn misnoegen over de houding van
het koorbestuur, dat het gemeentebestuur
maar blijft 'bestoken' met brieven, zolang
tot het zijn zin krijgt! Dat het koor in dit

geval meer subsidie moet krijgen dan an-
dere verenigingen van kleinere omvang, is

het punt niet. Het gaat hierom: of het juist

is, steeds verdergaande wensen te blijven

inwilligen, terwijl de vorige keer gezegd is:

dit is onherroepelijk de laatste keer! Nu
vraagt men opnieuw een 100% tegemoet-
koming in de kosten.
De vorige keer droeg de gemeente 50%

hierin bij, terwijl de Maatschappij tot be-
vordering der Toonkunst de andere 50%
zou voteren.

Wethouder LINDEMAN bracht in herin-

nering dat er wel degelijk gekonfereerd is.

Maar als men nu om een zgn. 'ronde tafel-

konferentie' vraagt, dan zou deze binnen
de Culturele Contaktcommissie moeten
plaatsvinden!
De heer DUKKERS zag het zo: De eer-

ste sprong van het Oratoriumkoor was te

ver, het tweede konsert stond voor de
deur, toen de raad zich boog over de (fi-

nanciële) gevolgen van het eerste konsert
laten wij wel voorzichtig zijn met het derde
konsert!

De heer ZOET (pvda) meende dat hier

een precedent wordt geschapen: Als men
TOZ steeds maar toestaat verder te gaan
dan alle andere verenigingen, dan zullen

die andere verenigingen ook meer gaan
vragen.

Een voorstel van de heer JANSSENS om
nu 50% in de kosten van de vloerbedek-
king bij te dragen en eventueel 100% als

de Maatschappij tot bevordering der Toon-
kunst niét bijdraagt, werd met 6— 10 ver-

worpen, waarna de raad het voorstel van
b en w met omgekeerde stemmenverhou
ding aannam.

(Vervolg op pagina 2)

VER5TEEGE
HP.LTE5TR.IB - TEL .- 4493 - ZflNDVOORT,

BURGERLIJKE STAND
19 september 1969 — 25 september 1969

Ondertrouwd: Hendricus Jacobus van
den Berg en Sijtje Dorreboom; Willem Pie-

ter Paap en Willy Johanna van Malsen;
Albertus Maria Vosse en Petronella Corne-
lia van der Sloot; Willem Hendrik van
Veen en Johanna Jacoba Keur.

Gehuwd: Simon Cornelis Molenaar en
Hendrika Keur; Jean Louis Marie Raymond
Fillaud en Beatrix Marguerite Moerland;
Gerardus Cornelis Adrianus van den Berk
en Petronella Catharina Maria Vreeburg;
Frederik Cornelis Schilpzand en Petronella
Maria Draijer; Jacques Christiaan van der
Pijl en Carolina Wilhelmina Maria Aleven;
Robert van Leeuwen en Maria Catharina
Cornelia Haak.

Overleden buiten de gemeente: Johan-
nes Wilhelmus van den Berg, oud 46 jaar;

Barbara Carolina Minkels, oud 73 jaar, ge-

huwd met J. M. H. Bluijs; Albert Bos, oud
80 jaar, geh. gew. met E. M. C. Venneker.

EIGENAAR VAN LOODS
WIL GEHEUGEN VAN
PVDA OPFRISSEN

Wanneer de raadsfraktie van de Partij van
de Arbeid het bestemmingsplan 'Zeereep
Noord6' (pier en landbebouwing van de
boulevard) zal aanvaarden, dan zal de
eigenaar van de voormalige kabelloods van

het P.E.N, aan de noordoostzijde van de
Van Lennepweg, de heer C. J. Sindram,
hiertegen bezwaar maken en 'uitvoerig en

gedetailleerd op deze kwestie terugkomen.
In een brief aan de raadsleden herinnert

de heer Sindram aan de publikatie van een

brief van PvdA-wethouder Kerkman in de
beide Zandvoortse bladen, waarin deze zijn

houding en die van zijn fraktie inzake de

door hem (de hr. Sindram) voorgestelde

bestemming van de loods verdedigde.

Het voornaamste argument van de
PvdA-vertegenwoordiging tegen 't plan om
de hal te bestemmen voor amusements-
eksploitatie in de zomermaanden en gedu-

rende de rest van het jaar ter beschikking

te stellen van de Zandvoortse verenigingen,

was gebaseerd op de bestemming van het

gebied waarin de loods was gelegen: rusti-

ge rekreatie'. Volgens wethouder Kerkman
zou de voorgestelde eksploitatie van de
loods overlast ten gevolge hebben voor de
bewoners in de onmiddellijke omgeving
van het gebouw.
De heer Sindram stelt nu in zijn brief

aan de Zandvoortse raadsleden, dat

door de landbebouwing van de pier de
overlast voor de bewoners in de direkte

omgeving in nog veel sterkere mate zal gel-

den dan voor de indertijd door hem voor-

gestelde eksploitatie van de loods.

Verder maakt de heer Sindram bezwaar
tegen de in het plan opgenomen verbre-

ding van de Van Lennepweg, waardoor het

bestaande viadukt dat over z'n grond loopt

met twee rijbanen moet worden uitgebreid.

Ook heeft hij bezwaar tegen de afgra-

ving van zijn terrein t.b.v. het in het ont-

werp 'Zeereep Noord 6' geplande parkeer-

terrein ten oosten van de loods.

^^^^^^^^^^^^^^N^

NIEUW!'
Primeur in Nederland!

Eerste

Cash& Carry

Discotheek
Prijzen voor pils, jenever, vieux,

martini, sherry en limonades

60 et. inclusief.

OPENING
3 oktober a.s»

HOTEL-CAFÉ
DELICIA
Kerkstraat 16

de 'winstmaker'

van de gemeente
Soms treedt de waarheid op een merk-
waardige wijze aan het licht. Direkt na de
financiële debacle — de zoveelste — van
de op het Zandvoortse circuit verreden
'Giote Prijs van Nederland 1969' gingen de
organisatoren van de race op zoek naar
een zondebok waarop zij hun pijlen der
gramschap konden richten. Die zondebok
werd spoedig gevonden: de gemeente
Zandvoort. Deze verdiende jaarlijks enorme
sommen aan de racebaan, zonder een cent
te besteden aan de verbetering van de ak-
kommodatie van renners en publiek. Het
gevolg van deze schrielheid, aldus de orga-
nisatoren: een steeds dalende publieke be-
langstelling voor de race-evenmenten in

Zandvoort. Dat zou men de inhalige bad-
plaats wel eens even inpeperen.
De verbolgen organisatoren van auto-

races beraamden plannen voor het houden
van een landelijke perskonferentie waar het
'wanbeleid' van de gemeente Zandvoort
aan de kaak zou worden gesteld. Die pers-
konferentie is nooit doorgegaan, want het
gemeentebestuur van Zandvoort was de or-
ganisatoren een stap voor door volledige
opening van zaken te geven m.b.t. de in-

komsten en uitgaven van het circuit.

Waar door verscheidene raadsleden
meerdere keren zonder resultaat om was
gevraagd werd door het kollege van b en
w vlot doorgegeven aan de wedstrijdorga-
nisatoren: een gedetailleerde opgave van
de opbrengsten en uitgaven van de race-
baan van Zandvoort. En de redaktie van
de 'Autokampioen' is zo vriendelijk ge-
weest de opsomming van circult-inkomsten
en -uitgaven volledig in het nummer van
20 september j.l. af te drukken.

Een pikante bijzonderheid hierbij is dat
het gemeentebestuur hiermee wil aan-
tonen dat de baten voor de gemeente uit
de eksploitatie van de racebaan vrijwel ni-

hil zijn, terwijl het kollege van burgemees-
ter en wethouders sinds jaar en dag te-

genover de kritici van het circuit blijft vol-

houden dat de racebaan de gemeente een
niet te versmaden winst oplevert.

Nog onlangs beweerde een der leden
van het dagelijks bestuur van de badplaats
dat bij het wegvallen van de huidiae cir-

cuiteksploitatie een groot en niet te dich-
ten gat in de begroting zou ontstaan. En
de direkteur van Touring Zandvoort vertel-
de in een vlaag van mededeelzaamheid,
dat zijn , troetelkind dit jaar een bedrag
van 50.000 gulden In de TZ-kas had laten
vloeien. Hij verzuimde evenwel mee te de-
len waar het geld bleef.

Hier laten wij de inkomsten en uitgaven
van een heel eksploitatiejaar volgen, zoals
die in de 'Autokampioen' zijn gepubliceerd.

INKOMSTEN
200 eksploitatiedagen
a ƒ200 ƒ 40.000
Rijden op zondagen (x 40) ,, 25.000
Reklamerecht „ 100.000
Inkomsten races „ 200.000

OP HET CIRCUIT
NAV RACES
Morgen organiseert de Ned. Autosport Ver-
eniging op het circuit van de badplaats
nationale en internationale wegraces voor
toerwagens.

D'66 ZANDVOORT
WIL GEEN AFSPRAKEN
MET ANDERE PARTIJEN
De stuurgroep van de sektie Zandvoort van
Democraten '66 zal bij de voorbereiding
van deelname aan de gemeenteraadsver-
kiezingen in 1970 geen afspraken maken
met andere politieke partijen of groeperin-
gen en niet meewerken aan een of andere
vorm van politieke konsentratie. Dit verne-
men wij van de zijde van D'66 in Zand-
voort.

,Zes inmiddels door de stuurgroep ge-

vormde werkgroepen zullen zich gaan be-
zighouden met de bestudering van gemeen-
telijke taken op het gebied van financiën,
sport en rekreatie, onderwijs, vorming en
kuituur, maatschappelijk werk, volksge-
zondheid en sociale zaken, middenstands-
zaken, ruimtelijke ordening en volkshuis-
vesting, verkeer, miljeu-hygiëne en natuur-

bescherming. In totaal twintig leden heb-
ben zitting genomen in de werkgroepen.
De stuurgroep heeft de heer L. Heino aan-
gewezen als vertegenwoordiger in de ver-

kiezingskommissie van de afdeling Zuid-
Kennemerland, waarvan de sektie Zand-
voort deel uitmaakt.

Totaal



winkelcentrum in noord

kreeg instemming van de raad

lijk in geslaagd zijn een kommissie ad-hoc
samen te stellen die de herziening van het

reglement van orde gaat voorbereiden,
moeten we ook de kommissie van sociale
zaken kunnen aanvullen, vond hij.

Wethouder LINDEMAN antwoordde dat

(Vervolg van pagina 1)

Algemene instemming had het plan tot het
stichten van een winkelcentrum in Nieuw-
Noord. Zoals men weet (zie onze krant
van vrijdag j.l.) omvat dit plan o.m. 6 win-
kels (gedeeltelijk overluifeld) in nieuw-
noord. De winkels zijn gegroepeerd
rond een pleintje, waar tevens gedacht is

aan een speelruimte voor kinderen. Aan o'e O0 zeaaeri
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rede De heer' ATTEMA was blij met de nieu-

D », naMdindpn Suil™ inH°i(fn H B we aanwijzingborden van de ANWB, maarDe zeb gegadigden zullen — indien de de |en waaraan deze borden bevestigd

OUD-VOORZITTER VAN
HUMANISTISCH VERBOND
SPREEKT IN ZANDVOORT
De afd. Zandvoort van het Humanistisch
Verbond heeft de oud-voorzitter van het

verbond, dr. J. P. van Praag, uitgenodigd
op vrijdag 3 oktober a.s. naar dé bad-
plaats te komen voor het houden van een
lezing. De heer Van Praag heeft de uitno-

diging aanvaard en" zal op genoemde da-

tum in het Gemeenschapshuis een inleiding

houden over het onderwerp: 'Establishment,
protest en humanisme'.
De heer Van Praag behoort tot een der

oprichters van het H.V. en heeft het ver-

bond van 1946 tot 1969 als voorzitter ge-

diend. In die tijd zijn talloze publikaties

van zijn hand over de betekenis van het
hij het prettig zou vinden wanneer de kom- moderne humanisme' voor mens en samen-
missie weer in voltallige zitting bijeen kon
komen. Meer kon hij er op dit moment niet

plannen doorgang vinden — in deze buurt
schap vestigen: een levensmiddelenbedrijf,
een snackbar, een drogisterij anneks PTT-
agentschap en wijnhandel, een bakkers-
bedrijf, een bloemisterij en een slagerij.

De heer ATTEMA (vvd) kon het plan

zijn vond hij 'verveloos'. Die verf komt er,

beloofde voorzitter.

Kunnen b en w iets zeggen over het tijd-

stip waarop de NS met de bouw van een
tweede station in Zandvoort beginnen?

leving verschenen. De bekendste titels

zijn: Modern Humanisme, Geestelijke ver-

zorging op humanistische grondslag en Hu-
manisme en Sexualiteit. Met de causerie
van dr. Van Praag start de afdeling Zand-
voort van het H.V. het winterseizoen '69.
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gegadigden met deze prijs akkoord ging
De heer v.d. MOOLEN (pvda) vond het

een goed plan en hoopte dat het er spoe-
dig door kwam.

De heer v.d. WERFF (prot. chr.) bracht

De spoorwegen hadden inmiddels hun eks-

kuus gemaakt voor het uitlekken van een
plan, waarover intern nog nauwelijks van
gedachten was gewisseld.

,

De heer WELS informeerde naar de mo-

Op vrijdag 17 oktober a.s. vindt in het
jeugdgebouw achter de hervormde kerk
aan het Kerkplein een bijeenkomst plaats
van leden van de gemeentelijke reservepo-
litie. Tijdens de vergadering zal de voor-oor. Um«l!m..t -,.,., ^„„„„„_ j:„ j-4 i_ ub iibci vvtLO iiiiui meel uc naai ub iiiu- iiuc. iijueiis ue veiyaummy <ca ue voor-
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selijkheid van een verlaagd bustarief oP zitter van de vereniging 'Zandvoortse re-(een schepping van o.a. de architekt Ir. J

Wagenaar) hadden 'uitgedokterd'.
Zonder hoofdelijke stemming nam de raad
hierna het voorstel aan.

9
Eveneens zonder hoofelijke stemming ging
de raad akkoord met de verkoop van plm.
62 m2 grond aan het PEN voor de prijs

van ƒ 2500,-. Op dit perceeltje is het PEN
voornemens een transformatorgebouwtje
te stichten, (plan 'Keesomstraat').

9
Nadat de raad zich nog wat uitvoeriger
had beziggehouden met de subsidiever-
strekking aan het Toonkunstkoor, zoals wij

elders in dit blad hebben vermeld, gingen
mevrouw en de heren over in besloten zit-

ting om te beraadslagen over bevordering
en aanstelling in vaste dienst bij publieke
werken.

Later werd bekend gemaakt dat de vol-

gende besluiten door mevrouw en de he-
ren waren genomen:
de heren J. H. Brouwer, E. Kerkman, M.
W. Terol, C. Timmer en J. Schuiten werden
tot opzichter benoemd; de heer J. Ovaa
tot technisch hoofdambtenaar, de heer Th.
Stroobach tot technisch ambtenaar 1e
klasse, de heer P. Th. de Haas tot opzich-
ter-tekenaar Ie klasse en mevr. J. D. Ko-
per tot klerk. Voorts werden bij de dienst
van publieke werken in vaste dienst aan-
gesteld de heren T. M. W. Bussing, D.
Drommel, J. van Duijn en K. Strijder en
P. Th. de Haas.

RONDVRAAG
'Hoe staat het met de voorziening in de
vakature in de kommissie van bijstand van
sociale zaken'?, informeerde de heer FL1E-
R1NGA in de rondvraag. Nu we er einde-

msnmmrs
HOOFDPIJN poeders

NBVT WIL AGRESSIEVE
TOERISTENWERVING
Volgens de direkteur van het nationaal bu-

reau van toerisme, de heer J. A. Strijker,

het trajekt Zandvoort—Bentveld vice-versa. serve gemeentepolitie', de heer A. Terp-
Vooral voor bejaarden, die regelmatig van stra, zijn funktie officieel neerleggen. Na
de bus tussen Zandvoort en de buurtschap zijn aftreden zal een nieuwe voorzitter

gebruik maken, vormt de prijs voor 't bus- worden benoemd en na verkiezing geïnstal-

kaartje een flinke hap in hun budget, be- leerd.

toogde hij. B en w antwoordden dat zij op Burgemeester A. Nawijn zal op deze
dit' moment geen kans zagen een tariefver- avond medailles uitreiken aan reservisten

laging te bewerkstelligen. die 10 en 15 jaar lid zijn van het korps
Met de gebruikelijke hamerslag op de en kommandant M. J. Methorst zal het pro-

kollege-tafel sloot burgemeester Nawijn de gramma van winteraktiviteiten van de re-

vergadering, servisten bekend maken.

engeland voor de vraag:

wel of niet

lid van de eeg

Op 12 augustus 1822 kwam de Engelse en Engeland de zeeën ging beheersen. Het

dokter Bankhead ijlings de slaapkamer bin- hield alleen een vinger in de Europese pap
• .. . _ . , . . „ om te voorkomen, dat daar een bepaalde

nen van Castlerereagh, Engelands minister mogendheid de eerste viool zou gaan spe-
van buitenlandse zaken. Hij kon zijn patiënt len. Maar na Wereldoorlog II viel het Ge-

menebest-oude-stijl uiteen. De Britten wil-

den er «niet aan. Ze bleven afkerig van een
Europese gemeenschap, stichtten de Euro-
pese Vrijhandels Associatie, die geen suk-
ses bleek, en trachtten zoveel mogelijk de
ekonomische banden met de Common-
wealth-landen te handhaven. Zowel de Tor-
ries (onder Macmillan) als Labour (onder
Wilson) probeerden toen toch nog de EEG-
boot te halen, maar De Gaulle zette hun de
voet dwars.
Nu De Gaulle van het toneel is verdwe-

nen en er (schijnbaar!) betere kansen zijn,

wordt ook het latente verzet openbaar. Het
is niet bepaald tot een partij of groep. Er
zitten oude imperialisten onder zowel als
arbeiders, die bang zijn, dat de kosten van
levensonderhoud zullen stijgen, fabrikanten
en zakenmensen, onverdroten aanhangers
van de Gemenebest-gedachte, maar zij al-

len zouden elkaar waarschijnlijk vinden in

nog net in de armen opvangen. In een

vlaag van depressie had de minister, zich-

zelf de keel afgesneden.

Daarmee eindigde in feite de 'Europa-

politiek' van Groot-Brittannië. Met Castle-

reaghs opvolger Canning deed de 'splen-

did isolation' haar intrede.

En merkwaardig is, dat dezelfde fakto-

ren, die hiertoe leidden, wéér meespelen in

de kritiek op het plan om Engeland tot de

EEG te doen toetreden.

lange niet!

Want het is waarlijk niet zo, dat in En-
geland iedereen staat te trappelen van on-

geduld, al hebben onlangs in de Londensc
Guilhall diverse partijleiders luide hun Eu-

moet het mogelijk zijn binnen tien jaar de ropese gezindheid betoogd. De meeste En- . .

inkomsten uit het buitenlands toerisme te gelsen tasten omtrent de betekenis van toe- een hoofdbezwaar: dat Engeland niet lan

verdubbelen tot een bedrag van twee en treding tot de EEG in het duister en daar- ger zijn eigen politiek zou kunnen bepalen,
een half miljard gulden. Hij gelooft zelfs door wordt men in en buiten het Lagerhuis dat het in bepaalde opzichten vanuit Brus-
dat de kans bestaat dat die inkomsten onrustig. Men wil weten wat er gaat gebeu- sel zou worden geregeerd en dat het wei-
rond 1980 de drie miljard gulden over- ren en men wil daarin worden gekend. licht straks een ondergeschikte rol zou
schrijden. Daarbij speelt echter ook een grote rol moeten spelen in een Verenigd Europa.

Deze door de heer Strijker in Rotterdam de afkeer der Britten om deel te gaan uit- Hoe groter de kansen, des te sterker het
gelanceerde prognose kan volgens hem ech- maken van een soort Europese Statenbond, verzet.

ter alleen bewaarheid worden, als de rege- Immers, de EEG is een voorportaal van de .
Engeland is nog niet in de EEG nog

ring en het bedrijfsleven voor de promotie 'Verenigde Staten' van Europa', al is er
van het buitenlands toerisme naar ons land achter dat voorportaal nog helemaal niets

de komende tien jaar jaarlijks vijf miljoen dan een machteloos Europees parlement,
gulden meer op tafel leggen. Castlereagh had als minister van buiten-

Uit deze additionele fondsen kan dan landse zaken een hoofdrol gespeeld op het
volgens de heer Strijker een op uitgebreide Wener Congres, dat na Waterloo goed op
research gestoeld plan voor aggressieve gang kwam met het regelen van de Euro-
toeristenwerving worden gerealiseerd, dat in pese zaken.
belangrijke mate kan bijdragen tot verbete- Deze regeling liep uit op de vorming van
ring van de Nederlandse betalingsbalans, de z.g. Heilige Alliantie, een verbond van

De heer Strijker acht het belangrijk dat autokratische vorsten om te garanderen,
in de toekomst alle aandacht wordt be- dat ze ook in de toekomst 'aan niemand
steed aan de kwaliteit van het produkt Ne- dan God rekenschap zouden hebben te ge-

derland toeristenland. Hij meende dat de ven. De georganiseerde reaktie, uitgedacht
bestaande akkommodaties voortdurend ge- door de Oostensrijkse, geniale, maar oer-

moderniseerd moeten worden en aangepast konservatieve minister Metternich.
aan de veranderende eisen van de toerist. Engeland was echter 'de oudste demo-
'Verder moeten 'we komen tot nieuwe initia- kratie ter wereld', al liet die in haar funk-

tieven die de Nederlandse toeristische in- tioneren nog veel te wensen over en al had
ventaris verrijken. We moeten grote zorg de 'derde stand' niets in te brengen. Niet

besteden aan de dienstverlening en we de vorst, maar het parlement was de baas.
moeten de uiterste zelfbeheersing 'betrach- De ministers waren aan het parlement ver-

ten op reisgebied', aldus de heer Strijker. antwoording schuldig. En deze konseptie
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KONSERTEN
IN WAALSE KERK

ZBC HIELD
JAARVERGADERING
Tijdens de woensdagavond in hotel 'Fries-

land' aan de Hogeweg gehouden algemene
ledenvergadering '69 van de Zandvoortse
Bridgeclub werd de heer P. Stor tot voor-

zitter gekozen als opvolger van de heer J.

G. Bisenberger. Tevens werd afscheid ge-

nomen van de vice-voorzitter, de heer D.

Vader, die na een 23-jarige bestuursperiode,

zijn zetel ter beschikking had gesteld.

Staande de vergadering werd hij tot ere-

lid van de vereniging benoemd. Er waren
toespraken en geschenken voor het schei-

dende bestuurslid. De vergadering besloot

de verenigingskontributie op ƒ 56,- per jaar

te brengen. Voor de viering van het zilve-

ren jubileum van ZBC werd een groot be-

drag uit de verenigingskas gereserveerd.

Mevr. G. Hagen-Vlaming werd herkozen
als penningmeesteresse en de heer Kiewiet

werd in de kaskommissie benoemd.

Hoge
spaarrente
tot zelfs

7 7o voor u

mensen
en
zaken

©n ^üiSi-
da heer C. H. M. Mackaay,

Spaarvoorllchtlng.

Centraal Kantoor voor Amsterdam.

Dat is helemaal de NMB.
Meer rente, meer spaarvor-
men (kies uit 6 mogelijk-

heden en bovendien ook
nog 7^4% spaarbrieven). En
daarbij een service waar de
NMB ook beslist niet zuinig

mee is. Daarom is voor. ieder-

een sparen zo aantrekkelijk

bij de NMB. ../

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

de bank waar ook
ü zich thuis voelt
Zandvoort:Passage 33.

17.4 MMILJARD AAN
LEVENSVERZEKERINGEN
Ie HALFJAAR 1969
Voorlopige cijfers over de ontwikkeling van
het levensverzekeringbedrijf in het eerste
halfjaar 1969 wijzen uit, dat de gezamen-
lijke beleggingen van de Nederlandse le-

vensverzekeringmaatschappijen, die nood-
zakelijk zijn om de gegarandeerde uitke-

ringen in de toekomst te kunnen doen, ge-

stegen zijn van 16,5 tot 17,4 miljard gul-

den. Van dit bedrag was ruim 1,8 miljard

(11%) belegd in onroerend goed, 4,8 mil-

jard (28%) in hypotheken, 2 miljard

(11%) in effekten en bijna 8,1 miljard

(47% ) in onderhandse leningen, voorna-
melijk verstrekt aan overheid, bedrijfsle-

ven en diverse instellingen. Voorts stonden
bedragen uit in de vorm van leningen op
onderpand van polissen en andere vormen
van belegging.

Via deze beleggingen leveren de premies
voor levensverzekering een belangrijk aan-

deel in de financiering van woningen, scho-
len- en ziekenhuisbouw, de aanleg van we-
gen, bruggen, tunnels enz. en in de mo-
dernisering en uitbreiding van handel en
industrie.

Aan premies en koopsommen ontving

het levensverzekeringbedrijf in het eerste

halfjaar van 1969 ruim 1 miljard gulden.

Ontspanning

Na een zomer, zoals we die dit jaar heb-
ben beleefd, komt er altijd een periode
van uitblazen, van uitrusten of van relek-

sen, als u dit moderner in de oren klinkt.

Het is misschien wat eigenaardig, dat je

na een zomerseizoen kunt spreken van uit-

rusten, want de meeste mensen zullen er

nu juist een schepje bovenop gooien! Maar
dat is anders met onze servicebiedende
middenstand. Die vindt pas, ver nadat na-

genoeg iedereen met vakantie is geweest,
gelegenheid tot ontspanning en rekreatle.

Laten wij de mensen, die de hele zomer
in touw zijn geweest om het anderen in

onze badplaats naar de zin te maken, hun
welverdiende rust gunnen!

Gisteravond kwam ik mijn grote vriend

Stoeleman tegen en die vertrouwde mij toe

dat hij maar moeilijk aan zijn verworven
rust kon wennen!

Op mijn vraag wat hij nou ging doen,
glimlachte hij fijntjes en zei: 'Als ik gezond
blijf, ga ik met Jans veel wandelen, mis-

schien nog wel een keertje een emmertje
late bramen verschalken in het Waterlei-

dingduin. In ieder geval nog wat genieten

van de nazomer, die in onze omgeving al-

tijd zo prachtig is'.

'Dus je gaat niet, zoals zoveel van je

kollega's naar het buitenland, Costa Brava,
Italië of zo?'

'Mij niet gezien!' grinnikte Stoeleman en
hij liet er op volgen: 'Zeker in een volge-

propte autobus over naar benzinedamp
stinkende wegen en nog eens een keer je

hart vasthouden de hele route of de rem-

men wel deugen'.

Ik zei hem dat een beetje vertrouwen
in de medemens en het door hem bedien-

de materiaal een service-gevende Zand-
voortse middenstander niet kwaad zou
staan. Maar hij was niet van zijn standpunt
te brengen. En ik kreeg een hele verhan-

deling te horen over mensen, die zich in

hun vakantie enorm uitsloven met allerlei

vermakelijkheden en sportbeoefening, die

veel meer inspannend dan ontspannend zijn.

Zijn grootste grief ging uit naar het gemo-
toriseerde verkeer.

'Dat dendert maar over de wegen of het

niks is!' zei hij schamper. 'Ze zien niets

van de prachtige natuur, waar ze midden
doorheen rijden, maar ze moeten steeds
harder, steeds verder.' 'Kilometers maken,
heet dat!'

Ik gaf toe dat deze ( onhebbelijkheid
veel vakantiegangers in het bloed zit. Stoe-

leman gaf nog als zijn mening te kennen
dat hij het liefste lopend door duin en bos
trok. Hij vertelde ook wat spijtig dat hij

' dikwijls alleen ging, omdat Jans nogal eens

last van haar benen heeft, maar als zij in

haar goeie dagen is, wil die toch ook wel

van de partij zijn!

Onwillekeurig kwam het gesprek öp de '

beruchte wegenplannen en de bedreiging

van het Waterleidingduin. Maar Stoeleman
maakte zich daar klaarblijkelijk geen zor-

gen over. 'Dacht je nou heus', zei hij, 'dat

Amsterdam zo maar goed vindt dat door

zijn > waterwingebied een autosnelweg

komt?'

Inderdaad zit dat er niet direkt in, maar
als ze geen kant op kunnen? Een kat in

het nauw doet soms vreemde sprongen!

't Is ook moeilijk om te blijven voldoen

aan de alles-verslindende kilometerhonger

van automobilisten, die hun voertuig niet

zo zeer zien als een middel om zich te

verplaatsen als wel een projektiel waarin

je sport kunt beoefenen. Ze zijn nu een-

maal ingesteld op snelheid en dat heeft —
sla er de kranten maar op na dagelijks —
bepaalde gevolgen.

Naar mijn bescheiden mening zou het

zin hebben om eens te diskussiëren over

de instelling, die autobezitters ten opzichte

van hun medemensen hebben. Het zou

zelfs een onderwerp kunnen zijn, dat heel

wel paste in het kader van de vredesweek.

Vrede is niet alleen de afwezigheid van

oorlog. Vrede is ook de toestand van vol

komen harmonie met de omgeving, waarin

je leeft.

Mensen, die zich nog wandelend kunnen

ontspannen in Gods vrije natuur, lijken mij

deze eigenschap in ruime mate te bezitten.

MOMUS

De zondagmiddagkonserten die jaarlijks

door de Waalse Kerk aan het Begijnhof
gedurende het winterseizoen gegeven wor-
den, zullen ook in de komende winter we-
derom plaatsvinden. Deze konserten wor-
den georganiseerd ten bate van de restau-

ratie van de uit de middeleeuwen stam-
paste helemaal niet in het raam van de mende voormalige begijnenkerk.

Heilige Alliantie. Evenals voorgaande jaren is er een zes-

Daarbij raakte het uit met de opperheer- tal konserten voorzien waarvan het eerste

schappij van adel en grootgrondbezit. En- zondag 28 september a.s. verzorgd zal

geland werd steeds meer geindustriali- worden door het Amsterdam Barokensem-
seerd; kooplieden, fabrikanten, bankiers be-" ble 'Musica da Camera'. Dit ensemble, dat
gonnen een stem te eisen in het kapittel. bestaat uit de violiste Alda Kamermans, de
De Britten, de enigen die in Europa te- hoboïst Ku Ebbinge, de fluitiste Eva Le-

gen Napoleon durfden op te treden (de gêne, de cellist Jaap ter Linden en de or-

Russen waren aanvankelijk bondgenoten, ganist Ton Koopman, heeft zich gespecia-

zoals ze het ook waren van Hitler, en zelfs liseerd op de interpretatie van kamermu-
met dezelfde oogmerken), voelden, dat ze ziek uit de 17e en 18e eeuw en de speci-

Europa van 'het monster' hadden gered en fieke eisen van de uitvoeringspraktijk eigen
vonden, dat men daar verder maar voor aan deze muziek. Zij beschikken over ko-

eigen zaakjes moest zorgen. Een der voor- pieën van oude instrumenten waardoor zij

mannen van deze groep was Canning, die de betreffende werken in de oorspronke-
al eens in de regering had gezeten, een lijke stemming kunnen uitvoeren. Boven-
man die er eerst zeer revolutionaire ideeën dien maken zij uitsluitend gebruik van 'Ur-

op na had gehouden. Die ideeën maakten, text-edities' die waar nodig door een van
dat hij alle stekels opzette tegen de vor- de leden van het ensemble, een musico-
stenhegemonie in Europa. En toen Castle- loog, naar de handschriften gekopieerd
reagh zo plots zich het leven benam, kreeg worden en voor uitvoering gereed gemaakt.
Canning zijn kans en werd minister van Het programma voor a.s. zondag ver-

buitenlandse zaken. meldt onder meer een aantal tricsonates

Vooral onder zijn leiding begon Enge-
land van Europa los te komen, steunde het

de revolutie in Zuid-Amerika en liet een en
andermaal merken, dat het van de Heilige

Alliantie niets moest hebben, ook al omdat
het Britse koningshuis in die dagen een

De eerstvolgende openbare bijeenkomst weinig florissant beeld vertoonde.

van de Zandvoortse gemeenteraad is vast- Later heeft deze trend zich voortgezet, genomen. Evenals vorige

gesteld op dinsdag 21 oktober a.s. naarmate het Gemenebest zich uitbreidde de konserten om half drie.

RAAD OP 21 OKTOBER
WEER BIJEEN

van Telemann, Legrenzi, Handel en Quantz.
terwijl Ton Koopman het Friedrichsorgel

van de Waalse Kerk niet alleen als conti-

nuo-instrument maar ook als solo-instru-

ment zal laten klinken.

Ook deze serie konserten wordt weer
door de VPRO voor radio-uitzending over-

jaren beginnen

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de korres-

pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-

zorgd, staan achtei de naam van het schip
vermeld.
Australië: m.s. 'Alameda', 1-10

Brazilië: m.s. 'Cap San Lorenzo', 30-9
Canada: m.s. 'Beavermondo', 30-9
Chili: m.s. 'Susanne Skou', 30-9
Indonesië: m.s, 'H. A. Salim', 2-10

Kenya, Oeganda, Tanzanië:
m.s. 'Ingrid Brodin', 3-10

Ned. Antillen: m.s. 'Medon', 2-10
Suriname: m.s. 'Rodenbek', 29-9
Verenigde Staten van Amerika:

m.s. 'Weser Express', 29-9
m.s. 'Boston', 1-10

m.s. 'Atlantic Crown', 2-10
m.s, 'Galveston', 3-10

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:

m.s. 'Zaankerk', 1-10

Inlichtingen betreffende de verzendingsdata
van postpakketten geven de postkantoren.

WINTERKURSUS EHBO
START DONDERDAG
De jaarlijkse door de afd. Zandvoort van
het Ned. Rode Kruis georganiseerde win-

terkursus EHBO start op donderdag 2 ok-

tober a.s. in hotel Keur aan de Zeestraat.

Docenten zijn ook nu weé> de arts R.

Drenth en de heer A. Loo's.

Belangstellenden kimnen zich opgeven
bij de sekrefaris van 'de afdeling, de heer

B. S. Abelman, J. van Heemskerckstr., flat

7, tel. 3312 of de heer A. Loos, J. P.

Heijeplantsoen 4, telefoon 2394.

MORGEN
KOLLEKTE
REKLASSERING

Op de nationale reklasseringsdag '69, mor-

gen 27 september, wordt in Zandvoort ten

bate van het reklasseringswerk onder voor-

waardelijk veroordeelden en voorwaardelijk

in vrijheid gestelde personen een kollekte

gehouden. In het plaatselijk komité, dat de
inzamelingsaktie heeft voorbereid en bij

het publiek aanbeveelt, hebben zitting de

heren F. M. M. Dukkers, Th. L. Ballast, H.

J. Koning en W. H. J. Vermeulen.

HERFSTBIJEENKOMST
VAN WATERSPORTERS
IN GEMEENSCHAPSHUIS

Op donderdag 2 oktober a.s. zal de Wa-
tersportvereniging 'Zandvoort' tijdens de
najaarsvergadering in het Gemeenschaps-
huis het winterprogramma '69-'70 ontvou-

wen. Voorgesteld wordt het bestuur van

zes op zeven leden te brengen, teneinde

de funktie van sekretaris-penningmeester

te kunnen splitsen. Verder komen plannen

ter tafel voor de vernieuwing van het klup-

huis op de parkeerhaven aan het zuider-

strand en een voorstel de winterberging

van verenigingsmateriaal en boten van de

leden te regelen. Tevens zal de vergadering

een beslissing nemen over de voorgestelde

toelating van 16 kandidaat-leden en 7 ju-

nior-leden tot de vereniging. Het bestuur

verzoekt de watersporters tenslotte op za-

terdag 4 oktober de demontage van het

klupgebouw en de ontruiming van de par-

keerhaven ter hand te willen nemen.



FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij ieder danken
voor de vele blijken van belangstelling bij

ons 50-jarig huwelijk. Het was onvergete-
lijk!

G. Paap
B. Paap-Bol

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Afdeling Burgerzaken
vrijdagsavonds gesloten

Met ingang van vrijdag 3 oktober a.s. zal

de gemeentesekretarie, afdeling Burgerza-
ken, Schoolstraat 6, alhier, tot nader aan-
kondiging vrijdagsavonds niet meer ge-

opend zijn voor de behandeling en afgifte

van reisdokumenten.

Wethouder J. L. C. Lindeman van de be-
drijven, sociale en kulturele zaken is we-
gens vakantie verhinderd op dinsdag 30
september en dinsdag 7 oktober spreekuur
te houden.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

WIJKZUSTER:

Zaterdag 27 en zondag 28 september:

Zr. A. van der Linde, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

APOTHEEK:
26 september— 1 oktober:

Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71,
telefoon 3073.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer

"van de huisarts.

J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
P. Flieringa, Brederodestr. 1, tel. 2181.
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091.
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,
telefoon 5600.
J. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 32 33.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 28 september:

Kerk:
10.30 uur: ds. C. Mataheru

Wijkgebouw Noord:

10.30 uur: Eerw. hr. J. de Vries. Hulp-
predikant Meer en Bos.

Jeugdkapel:
De heer J. Lasthuis.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

Zondag 28 september:

10.30 uur: mevr. M. A. Bosman-Huizinga
(rem. cand.)

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15

Zondag 28 september:
10 en 17 uur: dr. M. J. Arntzen van
's Gravendeel.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN:
zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30u.

AUGUSTUS:
7.30, 8.30, 9.30, 11.30 en 19.30 uur.

DEUTSCHE MESSE, t/m 25 augustus:
Samstag 20.30 Uhr • Sonntag 8.30 Uhr

BIJKERK NOORD, Linnaeusstraat

H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maand augustus GEEN
samenkomst!

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Madoerastraat 1, Haarlem N.
Zondag 9.30 en 16.00 uur;

Woensdag 20.00 uur.

.JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie

Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 28 september:

9.45 uur, Hilv. I, radiotoespraak door P.

J. van Praag. Onderwerp: 'Ervaringen
uit Joegoslavië'.

HUMANISTISCH VERBOND

OPENBARE

PROPAGANDA

BIJEENKOMST
Spreker : dr. J. P. van Praag, Oud-

Algemeen Voorzitter van het HUMA-
NISTISCH VERBOND.

Onderwerp: Establishment, protest en

humanisme.

Vrijdag 3 oktober - Aanvang 20 uur

Gemeenschapshuis Zandvoort.

Toegang vrij.

BAR -DANCING - DJSCOTHEEK

'£&M „Estoril"

VRIJ -ZA -ZONDAG
v/a. 20 uur GEOPEND Dr. Mezgerstr.

* Luxe Bar- Modernste muziek I

.* Fameuze Lichteffecten Show
*, Grote dansvloer Burg. v. Alphenstraat

* In de winter een oase van
warmte en gezelligheid ' I

*Vrij Entree"- Normale Drinks
'- .../'. v.a. ƒ 1.30 (incl.). •'

Dr. J.' MÈZGERSTRAAT 48
ZANDVOORT l.'sts- '

-

"HET MOOISTE VAN HET MOOISTE"
Een geheel nieuwe, denderende serie

showmodellen
in MANTELS en MANTELKOSTUUMS van o.a.

de fijnste en mooiste stofkwaliteiten,

in grandioze modellen vervaardigd.
Met royale edelbontkragen bezet, als:

PERSIANER, NERTS, BISAM, WASBEER,
BEVER, enz., enz.

95,—
Enkele zeer fraaie KLASSE-BONTMANTELS

tegen zeer lage prijzen.

Een enkel voorbeeld uit vele:

LANGE NERTSKOPMANTEL 790,—

Mevr. J. Collewijn
(mannequin)

KLEINE HOUTSTRAAT 24 HAARLEM

Auto-
verzekeringen
1. overname volledige no-claim korting;

2. voor jeugdige bestuurders geen ver-

hoogd eigen risico;

3. no-claim reductie tot 40%.
Voorts alle verzekeringen en financieringen.

MEVR. A.M. FOLKERS-STRUVÉ
Thorbeckestraat 17 telef. 3283

Als uw armen te kort worden
is het de hoogste tijd voor een
LEESBRIL
of VERNIEUWING van uw glazen.

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien
Erkend Fondsleverancier

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174

IWANOWITCH Suikerwerkfabriek - Zandvoort

vraagt voor direkt:

mannelijke fabriekshulp
Bruto loon p.w. ƒ 175,-, boven 25 jaar, ter op-
leiding tot suikerwerker.

Aanmelden: Oranjestraat 12 van 8 tot 6 uur,

telefoon 2470 of 3907.

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk, gedipl. trimste'r

Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121
Telefoon 4024.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP[
Burg. Beeckmanstraat 33}

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)
316092 - Haarlem.

Wasautomaten
HOGE inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Assurantie kantoor

E. J0NGSMA &. ZOON
Oranjestr. 2-Ï2, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

47. 50
voor
10 rijlessen
Vervolg- en losse

lessen: f Z,50
J

Fonkelnieuwe V.W.'s
Zandv., Oosterparkstr. 41,
telefoon 25 07 • 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,IRMA'
Gedipl. VAMOR

PANDEN v. geldbelegging
te koop gevr. N.V. Make-
laardij 'VEMA'. tel. 02560-
7767.

RaDi^tOr

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. a A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

u Ui
t/oor al uw onderhouds-
werk en reparaties.

Ook voor spoedgevallen!
Telefoon 5566.

Te koop: kinderbox ƒ 25,-;

Tafeltje, natuursteen ƒ 50,-.

Van Lennepweg 59/6.

Gevr.: goede voetbalschoe-
nen, mt. 3. Tel. 4414.

Ter overn.: enk. prachtige

BONTMANTELS
f 250,— en f 275.—

enkele kl. maten f 125,

—

Tel. 17 16 16, Amsterdam.

Aangeb.: Centrifuge, 'Eddy'
kl. def., ƒ 20,- en 4 stoelen

f 5,-. Haarlemmerstraat 64.

HUIS te koop gevr. of te

huur, Zandv. ingezetene.
Beslist geen flat. Br. ond.
nr. 7501 bur. Zandv. Crt.

Net meisje gevr. voor hele

of halve dagen. Mw. Elsin-

ga, Boul. Paulus Loot 33,
telefoon 5886.

Gevr.: goed gemeub. flat,

3 a 4 kmrs., van 15 febr.

tot 1 juni 1970. Fam. H.
Braspenning Herculesweg
21, Landsmeer. Tel. 02908-
1979.

Te huur gevr.: vrije gestoff.

etage of flat voor echtp. m.
2 kind. voor ± 8 mnd. Br.

m. prijsopg. ond. nr. 7601
bur. Zandv. Courant.

Woningruil

Zwanenburg „

Zandvoort
Aangeboden: vrije woning,
4 kmrs., douchecel, grote
keuk., hal, enz.

Huur / 148,50 per maand
m. cv. en een tuin. D. J.

v. Kampen, Troelstralaan

137, Zwanenburg.

TE KOOP:
2-pits elektrisch Inventum
kookplaat, i.z.g.st, ƒ 25,-;

3 eikenh. clubjes samen
/ 25,-; uitsch. tafel + 4
stoelen / 25,-. v. Dartelen,
v. Speijkstr. 19, tel. 2086.

Meisje, 21 jr., b.z.a. voor
werkz.h. op zaterdagen in

winkel. Tel. 3837.

Voor veranderen
van KLEDING. Br. ond. nr.

7503 bur. Zandv. Crt.

Aangeb.: oliehaard, Tobrux,
met vat, t.e.a.b. Brandend
te zien Kostverlorenstr. 62
achter, zomerhuis.

Te koop: kolenhaard, tegen
elk aann. bod. Br. ond. nr.

7602 bur. Zandv. Crt.

Aangeb.: eethoek, 4 stoe-

len en tafel. Piet Lefferts-

straat 20.

Bé Boterhoven de Haan
gedipl. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds!

Te koop: judopak, grote mt.
bokshandschoenen en een
bureau. Telefoon 2271.

Aangeb.: 2 grote gemeubil.
kamers met gebr. keuk. en
douche. Br. ond. nr. 7603
bur. Zandv. Courant.

KAPSTER aan huis.

Telefoon 4408.

Automobielbedrijf Raayen
Burgemeester van Alphenstraat 34 - ZANDVOORT

IImagons
hethemd
van 't lijfvragen
overde Fiat238
Wij zijn FIAT-agent •

We zouden erg teleurgesteld zijn als u dat niet deed. Wa verheugen
ons erop om u in onze showroom, of bij u thuis of op de zaak alle en

alle geweldige voordelen van de FIAT 238 Bestel uitvoerig te vertellen.

Te praten over de 6'/2 kuub inhoud, de maximaal grote deuren opzij èn
achter, de lage laadvloer, de voorwielaandrijving èn, niet te vergeten, over die

opmerkelijk lage prijs van ƒ 6496,- mèt BTWt Geef ons even een telefoontje of komt
u even langs, 't Is de moeite waard om er alles van te weten te komen!

<* '."»

BDEJBBEJn
BEST EU

woningruil

LEIDEN-ZANDVOORT,
Heemstede of omgeving.

Aangeboden in Leiden: moderne
4-KAMER FLAT. Huur ƒ 105,- p.m.

Br. ond. nr. 7103 bur. Zandv. Crt.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit

van Bakker van der Werff
Gasthuisplein 3. telefoon 2129

Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën.

eïallM
HOLLAND BRANCH

Wij zoeken voor onze vestiging te Zandvoort een

magazijnmeester
Aanmeldingen gaarne bij de heer H. A. J. L. Dols,

Prinsesseweg 36, Zandvoort. Telefoon: 02507 - 4093.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 20 september:
Zandv.m.—WOL 5—2
SIZO 3—Zandv.m. 2 4—0
Zandv.m. 3—Telefonia 3 4—

3

Kennemers 4—Zandv.m. 4 2—

1

Adspiranten:
Zandv.m. a—HFC a 1—

2

Renova a—Zandv.m. b —
Telefonia a—Zandv.m. c 8—

2

Zandv.m. d—RCH e 2—1
Zandv.m. f—HFC f 1—6
TYBB h—Zandv.m. g 11—1

Pupillen A:
Zandv.m. 1—HBC 1 1—2
Zandv.m. 3—HBC 3 0—5
Halfweg 3—Zandv.m. 4 1—

1

EDO 5—Zandv.m. 6 1—

2

OG 4—Zandv.m. 7 —

4

Pupillen B:
Zandv.m. a—HBC a —

1

TYBB b—Zandv.m. b 2—4
Zandv.m. d—Zandv.m. c 2—

4

Uitslagen zondag 21 september:
De Foresters—Zandv.m. 1—

4

Zandv.m. 2—WSV '30 2 0—0
DCO 2—Zandv.m. 3 1—3
Velsen 4—Zandv.m. 4 2—

3

EDO 5—Zandv.m. 5 1—

3

Waterloo 3—Zandv.m. 6 4—

1

DSS 4—Zandv.m. 7 3—2
DEM 8—Zandv.m. 9 2—2
Zandv.m. 11—Stormvogels 12 1—

2

Velsen 10—Zandv.m. 12 1—

2

Junioren:

Zandv.m. a—HFC a 9—
• Zandv.m. b—HFC b 2—3

Zandv.m. c—EDO c 4—

1

Schoten c—Zandv.m. d —
Zandv.m. e—Haarlem e H.n.o.

Programma zaterdag 27 september:
Hoofddorp—Zandv.m.

30 Zandv.m. 3—Tw. Jeugd
38 Zandv.m. 4—SIZO 10

Adspiranten:
61 Haarlem a—Zandv.m. a
73 Haarlem b—Zandv.m. b
89 Zandv.m. c—DSK a
104 Haarlem d—Zandv.m. d
127 Zandv.m. f—BSM b
131 Zandv.m, g—NAC c

Pupillen A:
185 Schoten 1—Zandv.m. 1

197 HFC 2—Zandv.m. 2
207 Bl.daal 3—Zandv.m. 3
212 Zandv.m. 4—DSS 3
216 Zandv.m. 5—DSS 4
222 Zandv.m. 6—Zandv.m. 7
Pupillen B:

223 Bl.daal a—Zandv.m. a
235 EDO b—Zandv.m. b
242 Zandv.m. c—Renova c

243 Zandv.m. d—Renova b

14.30 u.

16u.
10u.

15.15 u.

15.15 u.

14.30 u.

15.15 u.

15.15 u.

15.15 u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

14 u.

11 u.

11 u.

14 u.

14 u.

SAMENSTELLING
ZANDVOORTMEEUWEN 1

Voor de ontmoeting van a.s. zondag met
Vitesse '22 is het eerste elftal van Zand-
voortmeeuwen als volgt samengesteld:
B. Molenaar, L. J. B. Sluijter, F. Kramer,
S. Stobbelaar, H. C. Kreuger, R. Keuning,
J. F. Paap, G. Nijkamp, A. Stobbelaar, C.
Bruijnzeel en Ar. Stobbelaar.
Reserves zijn: H. Bos, T. Vastenhouw en
S. Zwemmer.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Uitslagen zondag 21 september:
Senioren:
TZB—De Brug 4—1
TZB 3—Schoten 7 2—4
Vogelenzang 3—TZB 4 1—

1

Haarlem 11—TZB 5 6—

3

Renova 5—TZB 6 gest.

Junioren:
Alliance a—TZB a 2—

3

Programma zaterdag 27 september:
Adspiranten:
105 TZB a—RCH e 15.15 u.

178 TZB c—Spaarndam b 15 u.

Pupillen A:
195 TZB 1—Schalkwijk 1 11 u.

Pupillen B:
227 Spaarndam a—TZB a 14 u.

Programma zondag 28 september:
Senioren:
17 BSM—TZB 14.30 u.

61 TZB 2—HFC 7 12 u.

72 VSV 5—TZB 3 12 u.

96 TZB 4—Beverwijk 8 12 u.

120 TZB 6—VI. Vogels 4 14.30 u.

Junioren:
194 Schoten c—TZB a 14.30 u.

222 TZB b—DSB b 14.30 u.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Uitslagen zondag 21 september:

Dames senioren:

Programma zondag 28 september:
Zandv.m.—Vitesse '22 14.30 u.

Purmerst. 2—Zandv.m. 2 10 u.

Zandv.m. 3—Hillegom 2 12.30 u.

26 BSM 3—Zandv.m. 4 9.45 u.

35 VSV 4—Zandv.m. 5 9.45 u.

57 Terr.vogels 4—Zandv.m. 8 9.45 u.

73 Zandv.m. 9—SHS 3 12.15 u.

106 OG 7—Zandv.m. 10 9.45 u.

121 Heemstede 4—Zandv.m. 11 9.45 u.

124 Zandv.m. 12—VVD 9.45 u.

Junioren:

164 Zandv.m. a—Haarlem a 9.45 u.

182 Zandv.m. b—Haarlem c 9.45 u.

191 NAS b—Zandv.m. c 12 u.

196 Zandv.m. d—DIOS a 12.15 u.

'Sporting Club Zandvoort'
Uitbreiding jeugd-badminton

Sporting Club Zandvoort heeft haar aantal

badminton-groepen voor de jeugd met één

kunnen uitbreiden. Ook vrijdags van 18-

19 uur heeft men nu de beschikking over

de acht badminton-banen, zodat nu het vol-

gende lesschema geldt: vrijdags, 17-18 u.,

jongens en meisjes ca. 7-10 jaar; 18-19 u.

jongens en meisjes ca. 10-13 jaar; 19-20

uur jongens en meisjes ca. 13-15 jaar.

Inl. en opg.: Linnaeusstraat 1/4, tel. 3585
of tijdens de oefenuren in de sporthal.

Zandvoort 1—Pinoké 1



Ojaaxaoo

Elk detail

getuigt van

vakmanschap!

•«n \eveYin9,
PlarTne montage.

AV\es m een c-

Er zijn veel keukens. Goede en minder goede.
Maar, de ROSÉ KEUKEN is uniek!

Over de ROSÉ aanbouwkeuken kunnen wij kort

zijn. Moderne materialen, meer dan 150 elementen.

Zeer zorgvuldig afgewerkt.

Korte levertijd, deskundige planning en uit-

stekende montage service.

Vraag eens dokumentatie of, beter nog, kom
zelf naar onze showroom voor geheel vrijblijvende

informatie.

keukeninstallatiebedrijf

-ZANDVOORT-
ATA rosé
a* keuken

1
Paradijsweg 11a, Zandvoort, tel. 02507-2361

c
17lode du ^Poóóaeje 9

voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANTI

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

* AANLEG

* OMBOUW

* ONDERHOUD

* REPARATIE

¥ CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

•k OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advlesl

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

Autoverhuur D. F. Pleters
Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett Volkswagens -

Opeis Kapltan • Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2. tel. 4200 en 3652

BEHANG
KEUR-VERF

Paradijsweg 2
t.o. Politiebureau

* In een handomdraai
legt u zelf zo'n prachtig,
warmkleurig tapijt

met Dessoforto tapijttegels
Het is 20 makkelijk. Het wordt zo mooi. De tegels zijn

zelfklevend, zelfs op beton, makkelijk schoon te ma-J
ken en slijtvast. ->

U kiest uit liefst 10 kleuren waarmee u prachtig kunt

combineren en variëren. De prijs? Slechts f 5.30 per
tegel van 50x50 cm [f 21 .20 per m2

).ClGSSO
verkrijgbaar Jb/j: ^—"*

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15—Telefoon 3346

Bel 4852
Aannemersbedrijf

E. v.d. BERG

voor al uw reparatiesl

Van Kessel

voor pianoreparaties
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
Cl 8.30-21.30 uur).

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,

nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Schilders-

bedrijf

U.C. v. (fa
Telefoon 2638

dluto en <CDerkuurbedry]

Zandvoort'
SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend Installateur. FINANCIERING TOT 100% ^

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld . .

.

en voor uw verzekeringen
Verzekeringen kosten geld.

Het is daarom niet eenvoudig de [uiste vorm te

vinden, maar ook op dit gebied staat de ,

Raiffeisenbank u graag terzijde met deskundige
en betrouwbare adviezen, waarbij uw belang het

uitgangspunt is.
J ^

U weet het toch: bij de Raiffeisenbank kunt u
v

-

| terecht voor al uw financiële aangelegenheden! ^

< Komt u eens praten I ^ - '

RAIFFEISENBANK - GROTE KROCHT 34-36 - TELEFOON 4105

KOLEN
NU BESTELLEN! LEVERING
NOG VOOR ZOMERPRIJS!

OLIE
HAARBRANDOLIE,

NU per liter 16 cent

Van der Meij^en Zoon
v/h firmant Zandvoortse Brandstoffen Handel

Persoonlijke bezorging en garantie voor kwaliteit!

Zandvoortselaan 319 BENTVELD Tel. (023) - 24 09 32

HOUTBLOKKEN
EIKEN EN BEUKEN
GEZELLIG VUUR!

HOUTSKOOL
VOOR AANMAAK EN

BARBEQUE

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-

vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man

Uw vertrouwens-man.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame -

Gevestigd 1879
Inzetten van ruiten
• Glasverzekeringen

WONINGRUIL
Amsterdam - Zandvoort
Aangeb.: zonnige 6-kamer WONING
+ keuken + badcel + waranda.
Nieuw-zuid. Huur ƒ 120,

—

Gevr.: "5-KAMER WONING. Huur ±
ƒ 130,— . Behar, Boterdiepstr. 11,

Amsterdam-zuid.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043, 3044, 3055 Politie

4841 Qemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
3569 Sekretariaat 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 18
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service

en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming

oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edm-
burghstraat 5, Haarlem

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN?

TER WOLBEEK BELLEN1
(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht
4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-

trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

VAMOR-RIJSCHOOL

P. C. Laarman - Frans van Sprang
Nic. v.d. Laanstr. 5 rd., Haarlem, tel. 023-326278

Met ingang van 14 AUGUSTUS iedere donder-
dagavond theorie in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht 41, aanvang 20 uur.

Ook toegankelijk voor niet-leerlingen!

Wij lessen met NSU - Opel/Kadett • Opel/Re-
kord - Vrachtwagen - Scooter.

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023 - 24 28 30

Een houten wand geeft fleur, aan uw Interieur!

Gedurende de maand september 10% KORTING
bij aankoop van een houten wand.

HOUTHANDEL W.JANSEN
Kamerlingh Onnesstraat 21

Privé: De Genestetstraat 7 - Telefoon 4107

Sportschool WIM BUCHEL
A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 47

Overzicht van lesuren waar nog plaatsing moge-
lijk is:

Kleutergymnastiek jongens + meisjes, 4 en 5 jaar

maandag 16.00 uur

Rythm. gymn. dames + volleybal per 1 oktober
dinsdag 9.30 uur

Meisjes judo, 8 t/m 12 jaar, v.a. september
dinsdag 16.00 uur

Judo jongens 13 jr. en ouder dinsdag 18.00 uur

Judo jongens 8 t/m 11 jr. woensdag 14.15 uur

Badminton dames en heren woensdag 20.00 uur

Damesgymnastiek, zonder spel • geen toestellen

donderdag 9.15 uur

Damesgymnastiek + volleybal, nieuwe club
donderdag 19.30 uur

Karate en boksen vrijdag 19.00 uur

Keep fit training, heren + volleybal

vrijdag 21.00 uur

Alle overige uren zijn reeds volgeboekt!

Telefoon 3965 of 5829

Haast is er niet bij!

Maar het is weer herfst

Toch wel tijd om weer
eens uit te zien naar iets

nieuws

LooptU eens bij ons naar
binnen
Wij hebben weer een
ruime keus in
herenkleding zoals
costuums, sportcolberts,
pantalons, regenjassen,
jacks, overhemden,
pullovers, vesten etc.
in alle prijsklassen
in vele variaties

€, cd KERKSTRAAT 20
. de ^Doer TEL 3]36

MONTEUR
AAN HUIS!

T.V. • RADIO - WASAUTOMATEN, enz.

Vrijblijvend prijsopgaaf

TELEFOON 02607-5951
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte

abonnementsprijs / 1(W per jaar

per post / 11,-; buitenland ƒ 13,-

losse exemplaren 20 cent

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 21 35

ZANDVOORTSE COURANT
voor 2ANDV00RT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

vredesmanifestatie

in agathakerk

niet in

alle opzichten geslaagd

Ter afsluiting van de vredesweek werd zon-

dagavond in de Agathakerk aan de Krocht

een 'vredesmeeting' gehouden, die door de
gezamenlijke Kerken van Zandvoort op
touw was gezet. De belangstelling voor de-

ze avond was redelijk. Er waren zowel

ouderen als jongeren, die blijk gaven het

sportjournaal van de t.v.' te willen opoffe-

ren aan een ongetwijfeld sympathiek doel.

Er werd die avond veel gezongen door vrij-

wel alle bestaande kerkelijke koren van
Zandvoort, waarbij de jongeren -zich door
een enthousiaste inzet onderscheiden. Wij
noemen bijvoorbeeld het jongerenkoor van
de Agathaparochie en een gospelgroep uit

de Hervormde Gemeente.
Het is prettig dat deze jeugd het voor-

beeld van haar 'oudere kollega's' zo ter

harte heeft genomen! Wij willen hier echt
niet tekort doen aan de voortreffelijke zang
van het dames- en herenkoor van de Aga-
thakerk en het Hervormde kerkkoor, die

tegen het einde van de avond tesamen met
de allerkleinsten — een nog in de kinder-

schoenen staand koortje — een verrukke-
lijke samenzang wisten te bereiken.

Dat was allemaal best in orde en de op-
zet was ook gericht op het betogen, het
demonstreren voor vrede en gerechtigheid
in de wereld en het aan de kaak stellen

van de schrijnende verschillen in diezelfde
wereld, de kloof tussen de arme en de rij-

ke landen. Het is begrijpelijk dat het the-

ma van de avond en trouwens van de ge-

hele vredesweek, de ontwikkelingshulp was.
Dat daarbij gedacht was aan 'schok-

• effekten', was o:i. een " goede gedachte,
maar het overbrengen op de aanwezigen— die toch in feite tot daden geaktiveerd
moeten worden — kwam niet " zo goed
door.

Het was weliswaar verrassend dat er op
een gegeven ogenblik felle leuzen door het
kerkgebouw klonken, uitgeschreeuwd over

de hoofden van de aanwezigen, maar het

gegrepen zijn, het onthutst zijn ontbrak. De
mensen in de kerk luisterden verbaasd toe

hoe namen van diktators en onvrije landen
in de kerk werden geslingerd door de me-
gafoons, maar zij werden niet geschokt.

Het bleef bij luisteren.

'Zeven dagen duurt een vredesweek'' en:

'Na deze komen nog eenenvijftig weken 1

'

Met de bedoeling iedereen ér aan te her-

inneren dat ontwikkelingshulp en het vech-

ten voor de vrede nooit mag ontsnappen
aan de aandacht van de wereld.

'Ontwikkelingshulp doet pijn!' was ook
een kreet, die enkele malen klonk. En het

is waar! Voor ontwikkelingshulp moet je je-

zelf wat ontzeggen, misschien wel alles.

Er werden borden met trefwoorden door

de kerk gedragen, als een soort demonstra-

tie, terwijl een jongen op een saxofoon
'Summertime' uit Porgy and Bess speelde.

Hét was ergens wel wat stil makend, maar
o.i. had bij deze demonstratie — zij gaan
naar de maan; anderen naar de bliksem —

hier staat uw brief

De p.v.d.A. Wethouder van financiën der

gemeente Zandvoort heeft ten overstaan

van 100 aanwezigen op een openbaar

spreekuur in de nieuwe Noordbuurt ver-

klaard, dat bij het verdwijnen van het cir-

cuit een gat van f 100.000,— in de Gem.

begroting zou vallen.

Wanneer de gegevens van de Autokam-

pioen over de exploitatie opbrengst van het

circuit juist zijn, dan heeft de Heer A.

Kerkman een grove leugen geponeerd.

Het circuit moet nu snel verdwijnen, bij

voorkeur met deze Wethouder Kerkman.

K. J. N. Kramer,
Kostverlorenstraat 113.

TZB 1 LEED
4—2 NEDERLAAG
Het eerste elftal van The Zandvoort Boys
moest afgelopen zondag in de ontmoeting

met BSM uit Bennebroek een —2 voor-

sprong prijs geven en verloor de wedstrijd

tenslotte met 4—2.

In de eerste helft scoorde Arend Koster

in de 27e minuut het eerste doelpunt voor

TZB en bracht Gerard Ramkema korte tijd

later de stand op —2. Beide elftallen wa-

ren gedurende de eerste driekwartier van

de ontmoeting afwisselend in de aanval en

de verdediging, maar The Zandvoort Boys
slaagde er in de kansen beter te benutten.

Na de hervatting bracht een aan BSM toe-

gewezen en keurig ingeschoten penalty een
ommekeer in het spelbeeld. TZB raakte de
greep op het spel volkomen kwijt en trok

zich in de verdediging terug Er was ech-

ter geen redden meer aam Na de gelijk-

een feller stuk muziek gehoord.
Ons bezwaar tegen deze avond, hoe

sympathiek wij hem ook vonden, was het
traditionele spreken. Er werd te veel en te

lang gesproken, terwijl het aksent op het
doen, op de daad had moeten liggen. Het
moet ons van het hart dat wij meer ge-

pakt werden door de voortreffelijke zang
en de flitsende slogans der jongeren, dan
door deze korrekte redevoeringen, waarbij
de mensen in de kerk soms duidelijk lieten

blijken dat ze dit allemaal wel wisten uit

kranten en periodieken.

Een bijzonder kernachtige bijdrage aan
het vredeswerk en de bede om hulp a'an

de arme en hongerende volkeren leverden
de jongens en meisjes van de Zandvoortse
scholen, wier werkstukken in de kerk wa-
ren tentoongesteld. Sommigen hadden in

telle kleuren hun gedachten over vrede en
liefde onder de mensen tot uitdrukking ge-

bracht, anderen bedienden zich van tref-

fend juist samengesteld fotomateriaal. Ze-
ker, de jeugd windt er vandaag de dag
geen doekjes om: 'Vrede, rijke stinkerds!'

stond er op een tekening met uitdagende
letters. En verder, vaak met aandoenlijk
slordige penne- of penseelstreken: 'Ik heb
zo'n honger'; Opdat wij niet vergeten' Een
negerkindje, met daaronder de woorden:
'Arme nikkers'. En ook de fotokombinaties,
die aantoonden dat de kinderen heel goed
begrepen wat er in" Tsjecho-Slowakije en
Noord-lerland aan de hand is. Er was een
hartverscheurende tekening van een kerk-

gebouw, waaruit een lied 'Vrede op aarde'
klinkt en daarnaast een doodskist met de
woorden er onder: — gestorven door hon-
ger — Even verder: een bommenwerper,

-"scherend over de grond van Vietnam:
.'Geld verdwijnt aan bomman'.

Dit vonden wij schokkende dingen, die

ons regelrecht in aanraking brachten met
de scheidslijnen tussen welvaart en armoe,
oorlog en vrede in de wereld van vandaag.

MAC ZANDVOORT
ORGANISEERT
ZEVENDE NOORDZEERALLY
Op zondag 19 oktober a.s. organiseert
MAC Zandvoort voor de zevende keer in

suksessie de traditionele Noordzeerally
waarvan — eveneens traditiegetrouw —
de baten bestemd zijn voor een instelling
die werkzaam is op maatschappelijk ter-

rein. Dit jaar zal de opbrengst van de ral-

ly ten goede komen aan de 'Bejaarden- en
Ziekenomroep De Branding'. Deze 'omroep'
verzorgt platen- en kulturele programma's
in de diverse tehuizen, en zal dit jaar, op
de dag dat de Noordzeerally wordt verre-
den, haar 200ste uitzending verzorgen. Bij

de uitzendingen moet de 'omroep' nog
steeds gebruik maken van geleende en
teeds verouderde apparatuur. Om deze
'omroep' te helpen haar eigen studio's te
voorzien van de benodigde apparatuur, zal
MAC Zandvoort deze Noordzeerallen orga-
niseren. Het wordt een oriënteringsrit met
deelnemers in een A-, B- en C-klasse.

Nadere inlichtingen over de rally worden
verstrekt via het telefoonadres 023-24419
of door het sportsekretariaat: Edw. Jen-
nerstraat 124, Haarlem.

VOOR ANKER
START
WINTERWERK
Morgenmiddag start de bejaardensociëteit
'Voor Anker' het winterseizoen met een
soos-middag in het verenigingsgebouw 'De
Krocht'. Tijdens de bijeenkomst zal het tv-

duo Van Nunen-Van Dongen optreden met
een speciaal op de bejaarden afgestemd
programma.
De volgende soos-middagen vinden iede-

re maandag, woensdag en vrijdagmiddag
plaats in het Gemeenschapshuis.

Het bejaardenkoor onder leiding van me-
vrouw H. G. Hessen-Heck heeft de repeti-

ties in het Gemeenschapshuis inmiddels
hervat.

De eerste gymnastieklessen worden ge-
geven op woensdag 8 oktober van 13.15
tot 13.45 uur, eveneens in het Gemeen-
schapshuis.

WINTERKURSUS
'REDDEND ZWEMMEN'
VAN ZRB f

Op vrijdag 3 oktober a.s. start in 't zwem-
bassin van Bouwes Palace de winterkursus
'69-'70 'Reddend Zwemmen', die evenals
voorgaande jaren wordt georganiseerd
door de Zandvoortse Reddingsbrigade. De
leiding van de lessen is in handen van in-

strukteurs van de ZRB.

resultaten van races

De afgelopen zaterdag door de NAV op het
circuit van de badplaats gehouden toer-

en sportwagenraces hebben de volgende
resultaten opgeleverd:

Monoposto's tot 1000 cc: 1. Luc. Toscani,
Elva, in een tijd van 18.24.5, gem. snel-

heid 133,34 km.
Boven 1000 cc: 1. Huub Vermeulen, Formu-
le Ford Lotus, in 17.10.3, gem. snelheid
146.51 km per uur; 2. Ton Strous, Form.
Ford Lotus 61, 3. Evert Jan Everwijn in

Merlyn Form. Ford.
Standaardtoerwagens klasse tot 850 cc:
1. 'Houten Sam' in Fiat 850 in 22.47.2=
110.41 km; 2. Horst Knauer, Fiat 850; 3.

Ernst Antonides, Fiat 850; 4. Pim Pruijs
in Austin, Seven. Snelste ronde voor Hou-
ten Sam in 2.13.4=113.15 km.
Toerwagens groep 5, klasse tot 850 cc:

1. Ed H. Swart, Fiat Abarth 850 TCR in

19.28.2=129.21 km; 2. L. J. C. Cleutjes in

Austin Seven. Snelste ronde: Jan Brands-
ma (en Ed Swart in 1.54.8=131.49).
Toerwagens groep 5, klasse 850-1000 cc:

1. Rob Dijkstra, Fiat Abarth 1000 TCR in

19. 14.9=130.70 km; 2. Jan Pieter Selle,

NSU 1200 TTS. Snelste ronde voor Rob
Dijkstra in 1.54.2=132.18 km.
Internationale Formule Vee Race:
1. Harald Ertl (Austr.) in Austro in

27.04.01 = 130.03 km per uur; 2. Lothar
Schórg (Austr.) in Austro; 3. Lucien Rey-
ners (B) in Kaïmann MK; 4. Robert Pieter
Boom (Ned.). Snelste ronde voor Reyners
in 1.45.9 km.
TROPHY OF THE DUNES
Sportcars en prototypes boven 2000 cc:

1. Jhr. Gijs van Lennep (Ned) in Porsche
908 Spider in 59.59.8=167.732 km; 2. Da-
vid Piper (Eng.) in Lola Chevrolet in pre-

cies 1 uur 167.719 km.
De snelste ronde was voor Van Lennep in

1.28.0=171.53 km.
Prototypes groep 6 tot 2000 cc:

1. John Miles (Eng.) in Lotus-62 in

61.27.7=159.64 km; 2. Bruin Muir (Eng.)
in Lotus-62. Snelste ronde was voor Miles
in 1.33=165.31 km.
Sportcars groep 4 tot 2000 cc:

1. Toine Hezemans (Ned.) in Porsche 906
in 60.14.5=159.69 km; 2. Ed H. Swart in

Fiat Abarth 2000 Sp. Snelste ronde was
voor Hezemans in 1.32.3=163.54 km.

zandvoortmeeuwen

behaalde in eigen huis

2-0 zege op vitesse '22

Zandvoortmeeuwen heeft in de eerste

thuiswedstrijd van het kompetitieseizoen
'69-'70 een welverdiende 2— zege be-

haald op Vitesse '22 uit Castricum. De ont-

moeting op de grasmat van het voetbal-

veld aan de Vondellaan werd bijgewoond
door circa 2000 toeschouwers, die hebben
genoten van een pittig spelletje voetbal tus-

sen twee vrijwel gelijkwaardige elftallen in

afdeling West, tweede klasse A.

De samenstelling van het team van de
kustbewoners had een wijziging ondergaan
door het niet-meespelen van F. Kramer, we-
gens een in een vorige wedstrijd opgelopen
blessure. In zijn plaats was de oud-RCH
speler A. Koning opgesteld. De wedstrijd

werd geleid door arbiter Van Dijk, die de
touwtjes niet altijd even strak in handen
hield.

In het begin van de ontmoeting ondervon-
den de spelers van de thuisklup hinder van
de wind die het leer nogal eens van rich-

ting liet veranderen. Voor Vitesse daarente-
gen vormde de windrichting, pal op het
Zandvoortse doel gericht, een plezierige
faktor. Veel leverde het de gastheren ech-
ter niet op, want de voorhoede bleek niet
in staat op beslissende momenten de bal
voldoende onder kontrole te krijgen. Toch
waren de aanvallen van Vitesse niet onge-
vaarlijk en in de twaalfde minuut van de
wedstrijd ontsnapten de geel-blauwen op
het nippertje aan een doelpunt.

Ondanks de wind bleef ZVM proberen
de verdediging van de gastheren uit balans
te brengen. Dit lukte na een schitterend
uitgevoerde aanval van het trio Aaldert
Stobbelaar, zijn broer Arend en Gerard Nij-

kamp. Vitesse-doelman Stuifberg deed nog
een vertwijfelde poging de opmars van het
drietal te stuiten, maar het was nutteloos.
Nijkamp schoot het leer in een rechte lijn

achter de (te) ver uitgelopen Stuifberg in

het net, 1—0.

Vitesse had niet veel tijd nodig om de
teleurstelling van de 1— achterstand te
verwerken en probeerde door middel van
tamelijk hard aanvalsspel de gelijkmaker
te forceren. De ZVM-achterhoede liet zich
door de furieuze aanvallen van de gasthe-
ren evenwel niet van de wijs brengen en
pareerde de Vitesse-'prikken' op rustige en
vaardige wijze. In de slotfase van de eer-

ste speelhelft moest Keuning wegens een
verwonding aan een van zijn voeten het
veld verlaten. T. Vastenhouw nam zijn

plaats in.

Na de rust zette de aanvalslinie van Vi-

tesse het beleg voor het doel van de geel-

blauwen voort. Ondanks de krachtige druk
op het thuisfront bleef de voorhoede van
ZVM aktief en trachtte — nu met de wind
als bondgenoot — de defensie van de te-

genstander te bedwingen. In de 18e mi-
nuut na de hervatting werden de pogingen
van de aanvalslinie met sukses bekroond
en moest keeper Stuifberg zwichten voor
een schot van Aaldert Stobbelaar, 2—0.

In de voorbereiding van het doelpunt had
zijn broer Arend ook thans weer een werk-
zaam aandeel.

Opnieuw probeerde Vitesse's voorhoede
met behulp van hard en zo nu en dan grof
aanvalsspel de kansen te doen keren. De
ontmoeting kreeg een paar maal een on-
plezierig karakter, waartegen de arbiter on-

voldoende optrad. Gelukkig bleef het bij

een enkel incident en behield de goede
sfeer de overhand tussen de elftallen — en
het publiek langs de lijnen.

Bijna was het Vitesse nog gelukt enkele
minuten voor het einde een tegenpunt te
scoren. Op enkele meters afstand van het
doel zag achterhoede-speler J. Paap kans
het leer tot een hoekschop te verwerken.
De door Vitesse genomen corner werd
daarna door de verdediging onschadelijk
gemaakt. Het bleef 2— voor Zandvoort-
meeuwen. Een verdiende zege op een ster-
ke en in technisch opzicht soms superieure
tegenstander.

De stand na de kompetitiewedstrijden van
afgelopen zondag in afd. West, 2e klasse
A, luidt als volgt:

lawaai is fyaed
voor het geheugen

maker scoorde de voorhoed- \

tvJee doelpunten. Vooral n i het veelbelo-

vende begin, was de nede

een bittere pil.

van BSM nog

laag voor TZB

Vrienden, ik heb ergens gelezen dat er we-
tenschappelijke proefnemingen zijn gedaan,
die hebben aangetoond dat lawaai het ge-

heugen aktiveert.

Nu kunnen ze tegenwoordig veel dingen
wetenschappelijk benaderen, zoals bijvoor-

beeld iemands karakter uit een komputer
laten komen of kijken waarom een goud-
vis nooit van een kameel kan houden. En
laatst zijn ze zelfs het monster van Loch
Ness met een hele batterij wetenschaps-
mensen plus een uitgebreid instrumentaria

te lijf gegaan. Dat het monster zich niet

liet verschalken is een andere kwestie, be-

langrijk is dat dit onderzoek wetenschap-
pelijk werd genoemd.

En nu heeft het psychologisch instituut

van de universiteit van Londen vastgesteld

dat mensen die aan een of andere vorm
van herrie en lawaai worden blootgesteld,

de dingen die ze moeten leren, beter ont-

houden dan degenen, die iets van buiten

hebben geleerd onder zeer rustige omstan-
digheden. Dit is natuurlijk verrassend.

Inderdaad werpt de man, die het nieuws
van kommentaar voorziet, op dat kinderen

vroeger hun huiswerk moesten maken on-

der doodse stilte, anders kwam er van hun
leren niets terecht.

De wetenschapsman, die dit onderzoek

heeft verricht, is er weliswaar achter geko-
men dat 'het werkelijke leven — onder la-

waai — wel wat moeizamer gaat, maar
het geheugen de geleerde zaken beter
vasthoudt'. Een pikante bijzonderheid: dit

betere geheugen treedt pas de volgende
dag aan het licht. Ja, dat is nauwkeurig
bekeken en het toont weer eens te meer
aan hoe ver de wetenschap gaat en hoe
grondig ze werkt. Ik moet voor de duide-

lijkheid even rekapituleren: Lawaai ver-

hoogt de kwaliteit van het geheugen.

Dit gebeurt pas de volgende dag. (Op
de dag zelf zijn de mensen net zo alge-

stompt als de rest, die dagelijks aan la-

waai onderhevig is). Zonder keiharde ge-

luidseffekten onthoud je de dingen niet zo
precies.

Vrienden, het lijkt ingewikkeld, maar dat

is 't niet. U moet goed begrijpen dat de
mannen van het psychologisch instituut van
de Londense universiteit alle facetten van
deze zaak nagaan. Zo wordt bijvoorbeeld

nog onderzocht waarom de direkte herin-

nering bij lawaai-omstandigheden geremd
is. Ik weet zeker dat ze er op een goeie

dag achter komen. Maar dan zullen ze
naar alle waarschijnlijkheid een geheel

nieuw stel proefpersonen moeten laten op-

draven.

Want weet u wat mij nou zo dwars zit?

Dat ze zo luchtig over 'het werkelijke «e-

ven' heen stappen. Het mag dan zijn dat
je geheugen er zo best voor staat als je

een poos onder vuur van keiharde gelui-
den hebt gestaan, over de rest hoor je
niets. Het is natuurlijk niet onmogelijk dat
bij een verder onderzoek blijkt dat dezelf-
de mensen, die de volgende dag alles heb-
ben onthouden wat ze van buiten hebben
geleerd, de derde dag voor volkomen knet-
ter moeten worden verklaard. (Dat is -weer
een andere tak van de wetenschap).
Want kijk eens, als iemand opzettelijk

allerlei geluiden krijgt te verwerken, mag
hij nog zo'n goed geheugen blijken te be-
zitten op de dag na het onderzoek, op het
stuk van 'het werkelijk leven' is hij toch
maar een kneus. En wat doet de weten-
schap daarmee?

Bij een grondig uitgevoerd kabaal schij-

nen er diepere sporen in het geheugen te
worden vastgelegd. Zo iets van: 'dit ver-

geet je je hele leven niet meer'.
Op deze manier wordt het probleem van

de geluidshinder plotseling op losse schroe-
ven gezet. Als de wetenschap er in slaagt
dit probleem op te lossen — en zo ver
komt men nog wel — is er van hinder in

de eigenlijke zin van het woord misschien
geen sprake. Dan zal wat nu nog 'hinder'

wordt genoemd, zegenrijk voor het geheu-
gen zijn. En dat is vanzelfsprekend heel
wat waard.

Waarschijnlijk krijgen ze de mensen we-
tenschappelijk nog wel zo ver dat ze op-
getogen zijn over de schandalige herrie
waaraan ze dagelijks bloot staan. Om de
eenvoudige reden dat ze een lekker geheu-
gen hebben gekregen. Maar dit lijkt mij
een gestoorde blijdschap. BARTJE

Kon. H.F.C.
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Heden nam God tot Zich, na een
moedig en geduldig gedragen lijden,

onze moeder en oma

MATHILDA MARTHA LlEMAN
Weduwe van J. Kerkman

op de leeftijd van 72 jaar.

Psalm 18:31b

J. Kerkman
J. Kerkman-de Vries

Rudolf

Zandvoort, 29 september 1969
Burg. Beeckmanstraat. 36

De overledene ligt opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11. Beozek
aldaar woensdag a.s. van 4-5 u. n.m.

De crematie zal plaats hebben don-

derdag 2 oktober a.s. in het Crema-
torium te Velsen, na aankomst van
trein 9.50 uur. Halte Westerveld.

Met grote vreugde en dankbaarheid geven
wij U kennis van de geboorte van onze
dochter

MIRELLA ANGELA
VvV Cn. A. Geers
H. Geers-Roolvink

Zandvoort, 27 september 1969
Brederodestraat 80

Tijdelijk: Uyt den Bosch,
Spanjaardslaan 7, Haarlem.
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mysterie van zandvoort

een raadsel

dat niet op zichzelf staat

Het mysterie van Zandvoort, waarbij een

vrouw in haar woning aan de boulevard in

een oogwenk zonder enige aanwijsbare

oorzaak met zware brandwonden overdekt

raakte, blijkt een raadsel dat niet op zich-

zelf staat.

Dit bericht het dagblad 'Trouw' .— do

krant die tot op heden de meeste aandacht

aan het mysterie heeft besteed — in haar

editie van j.l. vrijdag.

Het blad haalt een artikel aan uit het vijf

maal per jaar verschijnend tijdschrift Brés
Planete — dat in Nederland, België en

Frankrijk uitkomt — waarin de 'mysteries

van het vuur' uitvoerig worden behandeld.

Over het op de meest onverklaarbare

wijze ontbranden van
.
lichamen haalt

Jacques Bergier een wetenschappelijk rap-

port aan uit 1833 dat een aantal spontane

gevallen van verbranding van mensen be-

schrijft. In dat rapport wordt gezegd dat

de meeste gevallen voorkomen bij alkoho-

lici en met alkohol verzadigde lichamen.

Maar een heleboel andere gevallen blijven

er.

Men begrijpt vooral niet de oorzaak van

de brand en het feit dat deze niet over-

slaat op brandbare voorwerpen in de on-

middellijke nabijheid van het slachtoffer en

ook dat water een aktiverende in plaats

van een blussende werking schijnt te heb-

ben, (in Zandvoort wordt de vrouw getrof-

fen terwijl ze naast het gasfornuis staat en

een ketel water wil opzetten).

In de tijd van Charles Dickens was het

verschijnsel van plotselinge ontbranding zo

algemeen, dat Dickens in 'Bleak House'

een beschrijving geeft van iemand die in-

eens slachtoffer wordt van een brand. In

het voorwoord zegt Dickens dat hij per-

soonlijk dertig volkomen onverklaarbare "ge-

vallen heeft bestudeerd. Later; komt men
meer beschrijvingen tegen van spontane

I verbrandingsgevallen bij mensen, onder-

meer in een rapport over gerechtelijke ge-

neeskunde van dokter Dixon Mann.

Zo vermeldt hij het geval van een Ame-
rikaanse boer die in 1885 zonder aanlei-

ding samen met zijn vrouw verbrandde.

Men schatte de temperatuur die zijn li-

chaam moet hebben bereikt op 1800 gr. C
maar niettemin waren de omringende voor-

werpen onbeschadigd. Bij het registreren

van die merkwaardige gevallen heeft men
wel aan de mogelijkheid gedacht van het

vrijkomen van waterstof uit het lichaam,

die zich dan in de holtes op zou hopen en

daar ontbranden. Men heeft ook beweerd

dat de chemische huishouding van het

menselijk lichaam stoffen kan produceren

zoals het Griekse vuur. Maar omdat nie-

mand weet wat het Griekse vuur precies

voorstelt heeft men het ene wonder met
het andere verklaard.

Andere gevallen van merkwaardige ver-

branding: Op 7 april 1938 wordt een ma-

troos van het Engelse schip Ulrich ver-

koold in de stuurhut aangetroffen. De man
was geheelonthouder. De instrumenten in

de hut, de geboende vloer en zelfs de
schoenen van het slachtoffer zijn onaange-
tast. Een jury van medische eksperts wist
van gevallen waarbij de bliksem soortge-
lijke verwoestingen had aangericht. Maar
in de zaak van de matroos was de hemel
volkomen helder en onbewolkt. Ook op die

dag wordt ergens anders een vrachtrijder

verbrand aangetroffen tussen de wrakstuk-
ken van zijn gekantelde vrachtwagen. Ner-
gens zijn verder brandvlekken te bespeu-
ren, naast hem ligt een verse vlek olie en
ook de benzinetank is onbeschadigd ge-

bleven.

Op 1 maart 1953 vindt onder identieke

omstandigheden in South Carolina eenzelf-

de verbrandingsgeval plaats. Een personen-
auto wordt in een greppel gevonden. Het
lichaam van de chauffeur is verkoold en
de hitte heeft plastik accessoires doen
smelten. Maar in de, auto geen restanten
die op vuur wijzen. Het meest opzienbare
geval is misschien wel dat van Peter Vesey
geweest, een Amerikaan die in 1930 een
systematische studie begon van de mense-
lijke verbranding. Hij schreef aan zijn

vrienden dat hij geen enkele theorie wilde
verwaarlozen. Op een dag verzoekt hij zijn

vrouw en zoon de flat te verlaten omdat
hij een eksperiment wil doen. Als de fami-

lie terug komt vindt ze hem totaal ver-

koold maar de papieren die hij bij zich

heeft zijn niet eens vergeeld.

Op 1 juli 1951 vindt in Florida een me-
vrouw. Hardy Reeser onder mysterieuze
omstandigheden de dood. Het enige dat
van haar overblijft is een hoopje as en
haar linkerbeen tot aan de knie. In het ver-

trek bespeurt men geen stank. Een FBI-

specia'ist zegt onder schouderophalen: Het
lijkt wel of mrs. Reeser een atoompil heeft

ingeslikt. Men vindt geen enkel spoor van
napalm, fosfor of magnesium, geen blik-

seminslag, bolbliksem of andere bliksem.

De medische eksperts maakten melding
van het inkrimpen van de schedel wat heel

bijzonder is omdat bij normale branden de
schedel zwelt. Er is bij al de bovengenoem-
de gevallen gedacht aan elektriciteit, het

menselijk lichaam geeft immers elektriciteit

af. Bovendien zou het kunnen dat het li-

chaam energieën voortbrengt, waarover de
sterrenkundige dr. Gustaf Stromberg on-

derzoekingen heeft verricht en waarvoor

Einstein grote belangstelling had.
,ln het Zandvoortse geval, waarbij een

67-jarige vrouw in minder dan een sekonde
werd geveld door derdegraadsverbranding,
denkt men aan een verdwaalde laserstraal,

die in Nederland zowel civiel als militair

volop in gebruik is. Maar tot op heden
heeft men de oorzaak van de verbranding
niet definitief kunnen ontraadselen. Het my-
sterie van Zandvoort blijft voorlopig nog
een mysterie.

BRIGADIER
P. STOUTHAMER
NAM AFSCHEID
Superieuren en kollega's hebben afgelopen
woensdag in de kantine van het politiebu-

reau aan de Hogeweg officieel afscheid
genomen van brigadier P. Stouthamer, aan
wie wegens het bereiken van de 60-jarige

, leeftijd, op eigen verzoek zgn. funktioneel
(eervol) ontslag was verleend.

In zijn kwaliteit van hoofd van de ge-

meentepolitie sprak burgemeester A. Na-
wijn de scheidende politieambtenaar toe

en liet in zijn speech de loopbaan van de
heer Stouthamer de revue passeren. Na
verscheidene jaren als timmerman werk-
zaam te zijn geweest trad de heer Stout-

hamer in 1932 op 23-jarige leeftijd in

dienst bij het korps van de Kon. Mare-
chaussee. Ruim vier jaar later werd hij

aangesteld bij de gemeentepolitie in de
badplaats. De heer Nawijn liet zich in prij-

zende bewoordingen uit over de karakter-

eigenschappen — vriendelijk en hulpvaar-
dig — van de heer Stouthamer en noemde
zijn staat van dienst een voorbeeld voor
de anderen. De burgemeester besloot zijn

toespraak met de aanbieding van twee
couverts met inhoud.

Korpschef, de heer J. D. van Maris,

greep de gelegenheid aan om de langdu-

rige en uitstekende samenwerking met de
heer Stouthamer te releveren. Hij haalde
-verscheidene voorvallen uit het verleden
aan die de goede verstandhouding tussen
de heer Stouthamer en de leiding van het

korps illustreerden. Ook hij beëindigde
zijn toespraak met het overhandigen van
de gebruikelijke enveloppe met inhoud.

Vervolgens spraken nog de heren P.

Aay, namens de dienst van pw, de heer

J. G. Bisenberger, voorzitter van de ZRB,
de heer G. Pofs, voorzitter van de Politie

Sportvereniging, alsmede de heren Meems
van de Chr. Bond van Politiepersoneel en
de heer M. J. Methorst, kommandant van
de gemeente reservepolitie.

Aan het slot van het officiële gedeelte

van de afscheidsbijeer.komst dankte de
scheidende brigadier voor de vriendelijke

woorden van de sprekers en de geschen-

ken die hij in ontvangst had mogen nemen.

kiezer wil

meer invloed op

benoeming van bestuurder

Landelijk wil de Nederlandse bevolking di-

rekter invloed hebben op benoemingspro-

cedures dan lokaal. Maar lokaal zowel als

landelijk is de meerderheid niet tevreden

met de huidige gang van zaken.

Dit zijn twee konklusies in het rapport Be-
noemen of Kiezen over een onderzoek dat
het instituut voor politikologie van de Ka-
tholieke universiteit te Nijmegen in Arnhem
heeft ingesteld.

Het onderzoek, dat onder leiding stond
van drs. L. Wecke en drs. T. Noldus, werd
gehouden naar aanleiding van het heengaan
van Arnhems burgemeester Chr. G. Matser.

In Arnhem antwoordde 27,3 procent van
de ondervraagden geen invloed te willen

hebben op de benoeming van de burge-
meester. Van de ruim 69 procent die wel
meer invloed wilde vond 34,5 procent di-

rekt kiezen de beste oplossing terwijl 20,4
procent meende dat een advies van de ge-

meenteraad wel voldoende zou zijn.

De ARP-kiezers blijken in vergelijking

met landelijke cijfers van 1967 beduidend
meer voor een gekozen minister-persident

te voelen (van 34 naar 47,6 procent).
Ook bij de PvdA viel een duidelijke toena-

me van kieslustigen te konstateren (van 57
naar 72,2 procent).

De onderzoekers hebben ook gevraagd
aan welke kriteria de nieuwe burgemeester
zou moeten voldoen. Daarbij bleek dat men
in Arnhem nauwelijks enige waarde hechtte

aan de politieke kleur van de burgemees-
ter. Van de ondervraagden vond 78 procent
dit kriterium onbelangrijk.

Nog minder waarde hechtten de Arn-

hemmers aan de religieuze gebondenheid
van de burgemeester. Hier liet het 91 pro-

cent koud wat de burgemeester geloofde?"

In het rapport tekenen de onderzoekers
hierbij aan dat de lidmaten van kleine re-

ligieuze groeperingen meer waarde hech-

ten aan de godsdienstige maatstaf dan de.

leden van grote kerkgenootschappen.
Wel een rol speelt de leeftijd van de

burgemeester. De tijd van 'de oude minis-

ters die een burgemeestersfunktie krijgen'

is wat de Arnhemmers betreft voorbij, zo
schrijft drs. Wecke. Uit het onderzoek is

gebleken dat de Arnhemmer duidelijke
voorkeur geeft aan een burgemeester met
een leeftijd tussen de 35 en 45 jaar (57,7
procent), terwijl 34,1 procent zich uit-

spreekt voor een kandidaat met een leef-

tijd tussen de 45 en de 55 jaar.

Het belangrijkste beleidspunt van de
nieuwe burgemeester vond men in Arnhem
de woningbouw (45,5 procent), sport en
rekreatie kwam met 16,6 procent op de
tweede plaats. De woningbouw is volgens
de Arnhemmers ook het punt dat door oud-
burgemeester Matser het meest verwaar-
loosd is (13,6 procent). Ruim 56 procent
van de ondervraagden wist niet waar
burgemeester Matser te weinig op gelet
had.

Uit het rapport blijkt verder dat als nu
verkiezingen voor de Tweede Kamer geor-
ganiseerd zouden worden, D'66 de meeste
winst zou boeken. Voor de grote partijen

en met name voor de KVP is verlies te ver-

wachten.

VER5TEECE
HRLTESTR. 18 - TEL : «99 - ZANDVOORT

Tijdens de bijeenkomst in de kantine maak-
te de korpschef de bevordering van hoofd-

agent G. Pols tot brigadier bekend met in-

gang van 1 oktober '69 en stelde hij de
heer D. Grooters uit Doetichem (prov.

Gld.) voor, die met ingang van genoemde
datum bij de Zandvoortse gemeentepolitie

in dienst is getreden.
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GEMEENSCHAPSHUIS
GAAT
KROONJAAR VIEREN
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

van de Stichting Gemeenschapshuis Zand-
voort zal op zaterdag 18 oktober a.s. een

instuif worden gehouden (uiteraard in het

Gemeenschapshuis), waaraan tal van ver-

enigingen die regelmatig gebruik maken
van de zalen van het Gemeenschapshuis,
zullen meewerken.

Daar de financiële positie van de jubi-

laris geen grote festiviteiten toelaat heb-

ben diverse verenigingen besloten deze in-

stuif aan te bieden. Men ging daarbij uit

van de gedachte dat meer belangstelling

voor verenigingen intensievere zalenbezet-

ting van het Gemeenschapshuis tengevolge

zal hebben. De verenigingen die aan deze

manifestatie meewerken bewegen zich op
het gebied van kuituur en sport.

Het was helaas niet mogelijk kerkelijke

en politieke verenigingen uit te nodigen,

daar de ruimte hiertoe te beperkt is. De
deelnemende verenigingen krijgen n.l. ieder

ruimte toegewezen voor een in te richten

stand. Aspirantleden kunnen 'zich dan zon-

der drempelvrees, voor inlichtingen tot de

betreffende bestuursleden wenden en op

deze ongedwongen wijze kennis maken met
de vereniging waarvan ze eigenlijk al lang

geleden lid hadden willen worden.
Een huis aan huis te verspreiden folder

nodigt u uit op 18 oktober eens een kijkje

in het Gemeenschapshuis te gaan nemen.

De opening zal plaats hebben 's morgens

om half elf, nadat de Zandvoortse Muziek-

kapel een optocht door het dorp zal heb-

ben gemaakt, 's Middags zullen de aktivi-

teiten afgestemd zijn
1 op de jeugd, terwijl

voor 's avonds korte sportdemonstraties en

eenakters op het programma staan.

De maandenlange voorbereidingen van

de aktieve Werkgroep staan er borg voor

dat Zandvoort een aantrekkelijk evenement

staat te wachten. Een originele start van

het winterseizoen!

SAMENSTELLING KOMITé
BEVRIJDINGSFEESTEN 1970
WORDT VOORBEREID
In verband met de komende bevrijdings-
feesten in 1970 is een uitvoerend bureau
van het Nationaal Comité 25 jaar bevrij-

ding — 5 mei 1970 in het leven geroepen.
Dit komité, waarvan het sekretariaat is

gevestigd te Amersfoort, Huis Randen-
broek, heeft aan alle gemeentebesturen
verzocht de oprichting te willen bevorderen
van komité's, die de plaatselijke feestvie-

ring zullen voorbereiden en, organiseren. Op
verzoek van het bestuur dezer gemeente is

de Oranjevereniging ook nu weer bereid
gevonden om het initiatief te nemen voor
de samenstelling van een dergelijk komité.
Als resultaat van de eerste besprekingen
kan o.a. worden meegedeeld, dat de heer
E. van Tetterode zich bereid heeft ver-

klaard het voorzitterschap van het nog te

vormen komité op zich te nemen.
Als penningmeester zal de heer F. J. C.
Terwee fungeren.

Het sekretariaat zal gevestigd zijn op de
gemeentesekretarie, afdeling Burgerzaken,
Schoolstraat 6.

Het ligt in de bedoeling om op gezette

tijden de bevolking via de pers van de
gang van zaken met betrekking tot de voor-

bereidingen van bedoelde feestelijkheden

op de hoogte te houden.

RUIM 1300 GULDEN
VOOR REKLASSERING
De vorige week in Zandvoort gehouden kol-

lekte t.b.v. de reklassering heeft ƒ 1309,44
opgebracht. Het komité brengt dank aan
gevers en kollektanten voor hun medewer-
king aan dit fraaie resultaat.

WATERGETIJDEN
okt berijdbaar

HW LW HW LW strand

5 10.44 5.30 23.27 18.30 14.30-21.00

6 — .— 7.30 12.15 20.00 4.00-10.00

7 0.46 8.30 \13.19 21.00 4.30-11.00

8 1.42 9.30 14.04 22.00 5.30-12.00

9 2.19 10.00 14.37 22.30 6.00-12.30

10 2.51 10.30 15.06 23.00 6.30-13.00

11 3.20 11.00 15.35 23.30 7.00-13.30

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.
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PASSAGE 11 — ZANDVOORT

Onder 't motto 'Pier, ja— Pier, nee' houdt
het Haarl. Dagblad momenteel onder de le-

zers een enquête over de bouw van een
pier In Zandvoort. De lezer die zijn of haar
standpunt omtrent de aanleg van de pier

kenbaar wil maken kan dit doen via een
in genoemde krant afgedrukt formulier.

Een aantal jaren geleden hield het Haar-
lems Dagblad ook al een opinie-onderzoek
onder de lezers met betrekking tot de aan-

leg van het projekt. Ruim 88% sprak zich

bij die gelegenheid uit tegen de bouw van
een wandelhoofd In zee.

Nu de Zandvoortse gemeenteraad bin-

nenkort opnieuw een besluit over de pier

moet nemen acht het blad het tijdstip aan-

gebroken voor een nieuwe peiling onder het
publiek. In de editie van eergisteren deelde
de krant mee dat de redaktie een stroom
van reaktlés op het pierplan heeft moeten
verwerken en dat de formulieren nog steeds
binnenstromen.

Het blad noemt het In dit stadium te

vroeg een konklusie te trekken Inzake de

stemming onder de lezers. Temeer omdat
de redaktie niet in het minst de mening van
de lezer wil beïnvloeden, die nog over zijn

of haar mening nadenkt: in het enquête-
formulier wordt gevraagd voor of tegen te

motiveren. De uitslag van de enquête —
de lezers kunnen hun formulieren tot en
met morgen naar de redaktie van het Haar-
lems Dagblad sturen — zal in de komende
week in genoemde krant worden gepubli-

ceerd.
•

Een enkele opmerking onzerzijds: laat men
thans, in tegenstelling tot de vorige keer,

het aantal binnengekomen formulieren ver-

melden. O.l. zou het de legitimiteit van de
opiniepeiling ten goede komen wanneer bij

het verwerken van de formulieren ook
enkele niet redaktieleden aanwezig zouden
zijn. Wanneer de uitslag eventueel in twij-

fel zou worden getrokken — volgens som-
migen 'rotzooien kranten maar wat aan' —
kan men zich op deze waarnemers beroe-

pen.

WERELDS
BESTE SPRINGRUITERS

komen op

24, 25 en 26 oktober 1969

naar Amsterdam.

R.A.I.-gebouw

Plaatsbespreking:

Telefoon 20 - 73 06 41.



instelling is beslissend voor zaak

van dierenbescherming

Weer nadert Dierendag en weer wordt ons
gevraagd ons een ogenblik te bezinnen op
de dierenbeschermingsgedachte.
En, zoals wij op Oudejaarsavond de ge-

beurtenissen van het afgelopen jaar de re-

vue laten passeren, zo gaan thans onze
gedachten onwillekeurig terug naar de
wreedheden en mensonterende mishande-
lingen die ook in het afgelopen jaar door
de inspekteurs van de dierenbescherming
in binnen- en buitenland zijn gekonstateerd.
We denken aan de honderdduizenden vo-
gels die weer het slachtoffer werden van
de misdadige vogelvangsten in België,
Frankrijk en Italië, maar ook aan de dui-

zenden kinderen in Biafra, die het afgelo-
pen jaar omkwamen van honger. De ijs-

schotsen in de St. Laurens Baai in Canada
zagen weer rood van het bloed van de le-

vend gevilde jonge zeehonden, maar in

Vietnam sneuvelden jonge Vietnamezen en
Amerikanen op de slagvelden.
Wanneer menselijk en dierlijk leed tegen

elkaar wordt afgewogen spreekt het leed
dat mensen betreft meer tot ons. Dat is

begrijpelijk en hoewel het misschien para-
doksaal klinkt, het zijn met name de die-

renbeschemers die niet achteloos aan men-
selijk lijden voorbijgaan. Liefde tot het dier

spruit namelijk voort uit liefde tot de naas-
te en het is dan ook helemaal niet verwon-
derlijk dat in Nederland ruim 100 jaar ge-
leden de dierenbescherming werd opge-
richt door dezelfde personen, die enige ja-

ren daarvoor de kinderbescherming in het
leven hadden geroepen. Voor de zaak van
dierenbescherming is het enorm belangrijk

HUM. VERBOND
ONTVOUWT
WINTERPROGRAMMA '69-'70

De gemeenschap Zandvoort van het Huma-
nistisch Verbond heeft het programma voor
de komende wintermaanden bekend ge-
maakt. Alle avonden worden gehouden op
vrijdag in het Gemeenschapshuis aan het
Schoolplein en vangen aan om 8 uur. Het
programma luidt als volgt:

3 oktober: Inleiding, en diskussie over
het onderwerp: 'Establishment, protest en
humanisme door prof. dr. J. P. van Praag,
oud-algemeen voorzitter van het Humanis-
tisch Verbond.

7 november: Inleiding met dia's over
'Ervaringen in Korea en Japan met demon-
stratie van een Japanse thee-ceremonie',
door de heer G. C. van Gorcum te Amstel-
veen.,

9 januari: Een gesprek met jongeren van
alle geestelijke richtingen over het onder-
werp: 'Waar wil de jeugd heen met betrek-

king tot de oriëntering op geestelijke waar-
den?' Gespreksleider is de heer F. Muller
uit Haarlem.

23 februari: Algemene jaarlijkse leden-

vergadering.
13 maart: Inleiding en diskussie over het

onderwerp: 'En de tijdsklok staat niet stil*

door de hr. H. J. Stekelenburg uit Utrecht.

17 april: Inleiding en diskussie over het
onderwerp: 'De wereldfamilie der Humanis-
ten' door de heer I. Sluijter te Driebergen.
Alle avonden zijn ook voor niet-leden toe-

gankelijk.

GESLAAGD VOOR DIPLOMA
Onze plaatsgenoot IJ. Sanders is onlangs
geslaagd voor het patroonseksamen in het
kappersvak.

Bellangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
3569 Sekretariaat 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 18
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lóïenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service

en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem
(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-

burghstraat 5, Haarlem
2382 Zuster E. Reitsma
4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN?

TER WOLBEEK BELLEN!
(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht
4245 Psychologisch Test- en' Advies-Cen-

trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

Bronchiletten
Hoestdrank in tabtetvorm.ƒ 1.-

BURGERLIJKE STAND
26 september 1969 — 2 oktober' 1969

Geboren: Saskia, d.v. W. Krippendorf en

J. P. Visser.

Ondertrouwd: Hendrik Jan Jacobus van

Wijk en Bea Scheeres; Pier Post en Alida

Cornelia Vermeulen; Johannes. Marinus

Tukker en Maria Catharina Paulina Rij-

broek; Johannes Maria van Rijn en Elina

Wilhelmina Rijkbost; Hans Kramer en An-

na Catharina Hilversum; Roelof Ramaker
en Catharina Maria Nieuwenburg.

Gehuwd: Cornelis Schaap en Irene Pe-

tronella Maria Josefina Imanse; Petrus

Adrianus Scheffelaar en Antoinetta Grada
Smits; Gerardus „Maria Schreurs en Ingrid

Koper; Bernardus Pierre Ernest Drenth en

Inge Dorothée Baaij.

Geboren buiten de gemeente: Floris Ro-

bin, z.v. F. J. Molenaar en L. M. Plas-

schaert; Raymond, z.v. P. Brand en W. van

Engelen.
Overleden buiten de gemeente: Mathilda

Martha Lieman, oud 72 jaar, geh. gew. met
J. Kerkman; Anna Maria Wildschut, oud 80
jaar, geh. gew. met M. van Hardeveld.

!]•<

hoe de instelling is van hen, die zich als"

propagandisten hebben ingezet. De menta-
liteit 'Geef mij maar dieren, daar krijg je

meer liefde van dan mensen' is natuurlijk

helemaal uit de boze. Het is misschien wel
wat boud om te beweren dat zij, die deze
leuze verkondigen, niet in onze 'maatschap-
pij thuishoren, in de gelederen van dieren-
beschemers behoren ze zeer zéker niet.

Ook de sentimentelen, voor wie Dierendag
nog steeds betekent een klontje voor het
paard en een ekstra visje voor de poes,
zijn nu niet direkt geschikt om andersvoe-
lenden te winnen voor de dierenbescher-
mingsgedachte. Maar zij die het dier tege-

moet treden in een behoefte om te helpen,
om het een redelijk bestaan te geven, zij

die dierenkwellingen helpen bestrijden en
de gezonde mens/dier verhouding gevon-
den hebben, waarbij gerust enige bewogen-
heid (om dit zwaar geladen woord te ge-

bruiken) om de hoek mag komen kijken,

zij kunnen door hun instelling belangrijk

bijdragen om tot betere verhoudingen te

komen met 'hen, die het dier nog niet die

plaats gegeven hebben die het volgens de
schepping toekomt. Kr.M.

CENTRALE VOGELPOST
IN
KENNEMER DIERENTEHUIS
Tijdens de jongste bestuursvergadering van
de Ver. voor het welzijn der dieren te

Zandvoort is het besluit genomen een cen-
trale vogel(ehbo)-post te bouwen op het
terrein van de stichting Kennemer Dieren-
tehuis aan de Keesomstraat. In de aan het
begin van dit jaar gehouden algemene ver-

denvergadering van • dierenbescherming
werd een voorstel van het bestuur om een
vogelpost te bouwen en in te richten met
algemene stemmen aangenomen. Bij het te

stichten vogelhuis komt een volière en een
vijver. De vereniging voor het welzijn der
dieren wil jaarlijks een bedrag van 3000
gulden ter beschikking van de centrale
post stellen als bijdrage in de kosten van
onderhoud, voedsel, e.d.

De leden van de dierenbescherming zul-

len hierover in de eerstvolgende algemene
vergadering van de afdeling een beslissing

nemen.
Ter gelegenheid van Dierendag, waaraan

onze medewerkster mevrouw Kraan-Meeth
in nevenstaande kolommen een beschouwing
wijdt, zal op zaterdag 4 oktober a.s. een
straatkollekte worden gehouden. Op het
Raadhuisplein zal een verkoopstand wor-
den ingericht. De opbrengst van de ver-

koop is bestemd voor het werk van de ver-

eniging. Kollektanten kunnen zich melden
bij mevr. G. de Reus, Lorentzstraat 238,
telefoon 4561.

onderzoek op gang naar oorzaak

van aangeboren afwijkingen

'Het is noodzakelijk meer nauwkeurige in-

formatie te verzamelen over het tijdstip

van bevruchting van een menselijke eicel

en het optreden van aangeboren afwijking.

Zoals de feiten zich thans voordoen kan

men zich niet aan de indruk onttrekken dat

periodieke onthouding zonder temperatuurs-

kontrole gevaren kan meebrengen voor het

nakomelingsschap, aangezien op deze ma-

nier de kansen op bevruchting van een

overrijpe eicel worden bevorderd'.

Dit zei dr. P. H. Jongbloet, kinderarts aan
het observatiecentrum voor mentaal ge-

handicapten 'Maria Roepaan' in Ottersum
op het onlangs gehouden derde internatio-

nale kongres over aangeboren afwijkingen
in Den Haag.
Wanneer een eicel rijp is, daalt zij van-

uit het ovarium in de eileider. Volgens de
theorie van dr. Jongbloet die niet bewezen
is, maar waarvoor naar zijn zeggen sterke

argumenten bestaan, verloopt na een be-

paalde tijd de kans op een goede bevruch-
ting.. Wanneer dan alsnog een bevruchting
plaats heeft omdat periodieke onthouding
wordt toegepast, kunnen de ontstane ver-

anderingen in de eicel doorwerken, in de
vorm van aangeboren afwijkingen bij het

jonge kind.

Dr. E. Witschi, verbonden aan de Rocke-
feller universiteit te New York, heeft dit

mechanisme aangetoond bij dieren. Be-
vruchting van een overrijpe eicel leidde vol-

gens hem in zeer veel gevallen tot vroeg-

tijdige dood en afdrijving van de vrucht.

Wanneer desondanks het embryo in leven

blijft, kunnen er aangeboren afwijkingen op-

treden, zo konstateerde dr. Withschi.
Bij meerdere van zijn patiënten met aan-

geboren afwijkingen kan dr. Jongbloet vrij-

wel zeker aantonen dat de ovulatie van de
moeder en daardoor ook de bevruchting te

laat optraden. De moeilijkheid bij derge-

lijke onderzoekingen is dat deze niet eks-

perimenteel zijn te ondernemen. Alleen bij

nauwkeurige observatie kan het tijdstip

van de bevruchting worden vastgesteld. Dr.

Jongbloet heeft gekonstateerd dat er een

stijgend aantal afwijkingen optreedt bij een
zwangerschap die te snel op een vorige
volgt.

Dit kan volgens hem in verband staan
met een verhoogde kans op bevruchting
van een overrijpe eicel. Daarnaast besprak
hij de groep van eerstgeborenen die even-
eens een hoger risiko hebben. Ook hier-

voor stelde hij overrijping van de eicel ver-

antwoordelijk.

Om zonder gevaren p.o. toe te passen
moet men zeer nauwkeurig de ochtend-
temperatuur van de vrouw meten om de
juiste ovulatiedatum te bepalen. Na twee
of drie dagen wachten kan veilig p.o. wor-
den toegepast omdat dan wel zeker is dat
de eicel is afgestorven.
Wanneer deze overrijpingstheorie wordt

bevestigd door verder onderzoek kan zij

veel zorgen wegnemen bij ouders met ge-
handicapte kinderen omdat hierdoor erfe-

lijke faktoren worden uitgesloten, waar zij

tot nog toe werden vermoed. Het is een
grote geruststelling voor hen in wier fami-
lie aangeboren afwijkingen voorkomen. Het
zal' in de toekomst mogelijk zijn, deze mis-
vormingen te voorkomen, aldus dr. Jong-
bloet.

ABONNEERT V

op de

ZANDVOORTSE COURANT

Achterweg 1 - Telefoon 2135

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

WIJKZUSTER:
Zaterdag 4 en zondag 5 oktober:
Zr. C. van Kessel, Haarlemmerstraat 9,

telefoon 5486.

Waarneemster van zr. A. M. Stiphout.

APOTHEEK:
3—9 oktober:

Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

J. G. Anderson. Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.
R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
P. Flieringa, Brederodestr. 1, te|. 2181.
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091.
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,
telefoon 5600.
J. F. Zwerver. Julianaweg la, tel. 2499.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 32 33.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 5 oktober:

Israël-Zondag

Kerk:
10.30 uur: ds. C. Mataheru. Viering H.A.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. C. F. J. Antonides, Ter-

borg. Bediening H. Doop.

Jeugdkapel:
10.30 uur: De heer A, L. Moll.

Kerk:
18.30 uur: ds. H. Boonstra. Jeugddienst.
Medewerking 'The Flinns'.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

Zondag 5 oktober:

10.30 uur: prof. dr. C. W. Mönnich (ev.l.)

Amsterdam.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15

Zondag 5 oktober:
10 uur: ds. J. de Waard.
17 uur: ds. D. J. Roos van Bloemendaal,

• m.m.v. Kinderkoor.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN:
zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30u.

AUGUSTUS:
7.30, 8.30, 9.30, 11.30 en 19.30 uur.

DEUTSCHE MESSE, t/m 25 augustus:
Samstag 20.30 Uhr - Sonntag 8.30 Uhr

BIJKERK NOORD, Linnaeusstraat

H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

NED. CHR. GSMEENSCHAPSBOND
Maandag 3 uur n.m. Samenkomst in 'Pniël',

Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Madoerastraat 1, Haarlem N.
Zondag 9.30 en 16.00 uur;

Woensdag 20.00 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking.
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 5 oktober:

9.45 uur, Hilv. I, radiotoespraak door de
heer W. C. Koppenburg. Onderwerp:
'Negatieve aspekten van het studenten-
verzet'.

In steeds meer plaatsen verschijnen steeds
meer galeries, kleine, vaak bijzonder
smaakvol en vindingrijk ingerichte perma-
nente ekspositieruimten voor schilder- en
beeldhouwkunst. Zandvoort was totnogtoe
van een dergelijk centrum verstoken, maar
vanaf morgen — zaterdag 4 oktober —
wordt dat anders. Dan opent John Eijlders,

een bekende figuur In kunst en kunste-
naarskrihgen, zijn galerie voor eigentijdse

kunst in het pand Haltestraat 77.
De galerie, ontworpen door J. Bongers,

dlr. Corporate Concept, Amsterdam, zal

morgenmiddag om 4 uur geopend worden
door de kunstkritikus en auteur van diverse
boeken over kunst, Hans Redeker. Hij zal

een inleiding houden over het werk van de
twee eerste eksposanten in de gloednieuwe
galerie, Anton Rooskens, de oudste van de
groep kunstenaars die onder de naam
COBRA in de eerste na-oorlogse jaren een
revolutie in de schilder- en beeldhouwkunst
ontketende en Jaap Mooy, een man die

schroot en ijzer gebruikt om zijn beelden
en tekens te smeden.

Hedenmiddag werd in de galerie een
perskonferentie gehouden, waarin de toe-

komstplannen voor de galerie zijn ont-

vouwd. Over de perskonferentie en de ope-
ning van galerie en tentoonstelling zullen

wij de lezer informeren in ons nummer van
a.s. dinsdag.
De ekspositie In galerie Eijlders is vanaf

zaterdagmiddag dagelijks geopend. Wie de
tentoonstelling wil bezoeken wordt ver-

zocht dit telefonisch kenbaar te maken
door het draaien van no. 5104.

woningruil

LEIDEN-ZANDVOORT,
Heemstede of omgeving.

Aangeboden in Leiden: moderne
4-KAMER FLAT. Huur •ƒ 105,- p.m.

Br. ond. nr. 7103 bur. Zandv. Crt.

mensen en zaken
Er is zoveel.

sport en spel

Speciale

Aanbieding
Jenever 8,75 p. ltr.

Oude jenever 8,95 p. ltr.

Vieux 8,95 p. ltr.

Citroen jenever 7,95 p. ltr.

Citroen BRANDEWIJN ... 6,95

BESSENJENEVER 6,95

Sherry, 3 flessen 10,

—

Sandeman Sherry 5,95

Black & White whisky 15,45
Haig whisky 14,95
White Label whisky 14,95
Johnny Walker 15,95
Ballantine 15,95
White Horse 15,95

Remy Martin 19,50

Cognac Bisquit ***
.... NU 15,95

Courvoisier 16,95
Hennessy 16,95
Martell 16,95

Drambuie 16,85

D.O.M. Benedictine 16,75
Grand Marnier 15,25
Cointreau 15,95
Pernod p.ltr 17,95
Vieille Cure 16,85

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 4 oktober:

Zandv.m.—AMVJ
10 Umuiden 4—Zandv.m. 2
32 Umuiden 10—Zandv. m. 3
37 VEW 6—Zandv.m. 4

Adspiranten:
59 Zandv.m. a—RCH a
70 Zandv.m. b—RCH b
86 WH a—Zandv.m. c
98 TZB a—Zandv.m. d
105 Geel Wit b—Zandv.m. e
122 v.Nispen c—Zandv.m. f

PupiNen A:
1—Haarlem 1

Zandv.m. 2
3—RCH 3
4—Geel Wit 3
5—DCO 4
6—TYBB 8
7—TYBB 7

212
225
236
238
243
245
246

Zandv.m.
EDO 2-
Zandv.m.
Zandv.m.
Zandv.m.
Zandv.m.
Zandv.m.

Pupillen B:
247 Zandv.m.
261
262

a—TYBB a
Renova b—Zandv.m. c

Renova c—Zandv.m. d

Programma zondag 5 oktober:
DWV—Zandv.m.
Zandv.m. 2—Zaandijk 2
Schoten 2—Zandv.m. 3
N. Vennep 2—Zandv.m. 4
Zandv.m. 5

—

VI. Vogels 2
6—Concordia 2

26
32
36
54
114
118

8—NAS 3
11—HFC 10
12—Sp.dam 4

Zandv.m.
Zandv.m.
Zandv.m.
Zandv.m.

Junioren:
157 Zandv.m. a—VVB a
174 Zandv.m. b—DIO b
180 RCH c—Zandv.m. c
187 Zandv.m. e—HFC c

14.30 u.

15.30 u.

15.15u.
10 u.

15.15u.
15.15 u.

14 u.

14 u.

14 u.

15.15u.

lOu.
11 u.

11 u.

14 u.

11 u.

14 u.

14 u.

14 u.

11 u.

11 u.

14.30 u.

14.30 u.

12 u.

12 u.

9.45 u.

12.15 u.

12.15 u.

9.45 u.

9.45 u.

12.15 u.

9.45 u.

9.45 u.

9.45 u.

TZB 2—HFC 7
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort maakt ter

voldoening aan artikel 26 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bekend, dat irï-

gaande maandag 6 oktober 1969 geduren-
de een maand ter gemeentesecretarie voor

een ieder ter inzage liggen de door de ge-

meenteraad op 23 september 1969 vast-

gestelde bestemmingsplannen:

1. 'Volkstuinen';

2. 'Kostverlorenstraat' . (Lavertu);
3. 'Gymnastieklokaal Noord'.

Gedurende de termijn van de terinzage-

ligging kunnen bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland bezwaren tegen deze
bestemmingsplannen worden ingediend door'

hen, die zich tijdig met bezwaren tegen

de ontwerpplannen tot de gemeenteraad
hebben gewend. Gelijke bevoegdheid komt
toe aan een ieder, die bezwaren heeft te-

gen de wijziging, welke bij de vaststelling

van plan sub 1 in het ontwerp zijn aange-
bracht.

Zandvoort, 25 september 1969

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort maakt be-

kend dat overeenkomstig artikel 28 lid 6

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
ingaande maandag 6 oktober 1969 gedu-

rende een maand ter gemeentesecretarie
voor een ieder ter inzage ligt het besluit

d.d. 2 september 1969 no. 279 van Gede-
puteerde Staten van Noord-Holland hou-

dende de goedkeuring . van het bestem-
mingsplan 'Fahrenheitstraat', vastgesteld

bij raadsbesluit van 24 september 1968,

no. 15/1, met het vorengenoemde plan.

De inspecteur van de ruimtelijke orde-

ning en zij die zich tijdig met bezwaren zo-

wel tot de gemeenteraad als tot Gedepu-
teerde Staten hebben gewend kunnen ge-

durende bovengenoemde termijn bij de
Kroon beroep instellen.

Zandvoort, 26 september 1969

De burgemeester voornoemd,
A. NAW1JN.

A"

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND

Bekendmaking

DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN
HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJN-

LAND; brengen bij deze ter openbare ken-

nis:

1e. dat .zij bij besluit van 10 september
1969, no. 00/9502 voorlopig hebben
vastgesteld de staten, bedoeld in de
artikelen 112, lid 2 en 115, lid 2 van
de door de Verenigde vergadering op
24 maart 1965 vastgestelde Keur tot

gedeeltelijke herziening en aanvulling

van de Algemene keur van het hoog-
heemraadschap van Rijnland, onder-

scheidenlijk aangevende de onder-

houdsverplichtingen van derden ten

aanzien van de zeereep en de gedeel-

ten der binnenduinen, welke door Rijn-

land worden onderhouden;

2e. dat deze staten van 1 oktober tot en

met 31 oktober 1969 voor belangheb-
benden ter inzage zullen liggen ter

secretarie van het hoogheemraad-
schap te Leiden, Breestraat 59 en op
de kantoren van Rijnland te Katwijk en

Spaarndam;

3e. dat belanghebbenden hun bezwaren be-

treffende deze staten schriftelijk bij

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen
inbrengen gedurende de termijn van

tervisieligging.

Leiden, 26 september 1969

Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd,
SCHOKKING, dijkgraaf

H. VAN DER LINDEN, secr.-rentmeester

"HET MOOISTE VAN HET MOOISTE"
Een geheel nieuwe, denderende 'serie^

showmodellen
in MANTELS en MANTELKOSTUUMS van o.a.

de fijnste en mooiste stofkwaliteiten,

in' grandioze modellen vervaardigd.
Met royale edelbontkragen bezet, als:

PERSIANER, NERTS, BISAM, WASBEER,
BEVER, enz., enz.

95,—
Enkele zeer fraaie KLASSE-BONTMANTELS

tegen zeer lage prijzen.

Een enkel voorbeeld uit vele:

LANGE NERTSKOPMANTEL 790,—

fiflevr. J- Collewijn
(mannequin)

KLEINE HOUTSTRAAT 24 HAARLEM

VOOR DIREKT TE HUUR GEVRAAGD:

1e klas gemeubileerd huis
van alle comf. voorzien; of BUNGALOW of FLAT,
voor twee Engelse dames. Tijdsduur: 2 tot 6 mnd.

Inl.: A. J. Mik, Troelstrastraat 27, telefoon 4129.
Liefst spoedig! (vóór zaterdagmorgen tO uur)
persoonlijk of telefonisch kontakt.

Zonneweringfabriek „Haarlem"
lordensstraat 37, Haarlem, tel. 023-316944

ONDERHOUD EN OPNIEUW OVERTREKKEN
VAN AL UW ZONWERINGEN.
Tevens opslag. Sinds 1933

Hier volgt een
extra

mededeling ÏI!
Wij zijn terug - stop - van vakantie -

stop - vol goede moed - stop - staan

wij voor U klaar - stop - met verse

waar - stop.

AARDAPPELEN GROENTE
EN FRUITHANDEL

ARIE van NORDE
Stationsstraat 6 — Telefoon 2295

Bridge liefhebbers!
Er wordt elke dinsdag van 19.30 tot

ongeveer 1 1 uur in 't Gemeenschaps-
huis gezellig clubcompetitie ge-

speeld.

Komt U eens kennismaken! Wij heb-

ben nog gelegenheid enkele paren op
te nemen. Ook 'mf. tef. 2926.

/oor elk klusje of karwei, het hout van

W. JANSEN hoort er bij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuiverings-

installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107.

SLAGERIJ

BURGER
HALTESTRAAT 3

Extra aanbevolen
500 GRAM VARK.FRIKANDO . 4.88

500 GRAM R0SBIEF 4.88

500 GRAM HAASFILET .... 5.20

500 GRAM VARK.ROLLADE . . 4.88

500 GRAM HAMLAPPEN . . . 3.98

500 GRAM FIJNE RIBLAPPEN 3.98

500 GRAM pracht RUNOLAPPEN 2.98

500 GRAM BIEFLAPPEM. . . . 4.15

PANKLARE
SCHNITZELS
100 gram

0.98

VIER pakjes

MARGARINE

0.79

RAUWE
RUNDERLEVER
100 gram

0.37

WEEKENOREKLAME
100 gr. HAM en
100 gr. CERVELAATW.

samen 1.19

DINSDAGS:
750 gram pracht

runderlappen 3,98

WOENSDAGS:
500 gram heerlijk

vleesgehakt 1,68

3 slavinken 0,99

3 frikandellen 0,99

3 hamburgers 0,99

DONDERDAGS:
250 gr. rauwe lever 0,79

250 gr. tartaar 1,58

1 kg doorregen

runderlappen 3,98

HEERLIJK LAMSVLEES
500 gr. lamsbout 3,93
500 gr. lappen 2,98
500 gr. karbonade 1,98
1 kg karbonade 3,50

Afslag varkenskarbonade:

500 gr. schouderkarb 3,25

500 gr. ribkarbonade 3,98

500 gr. haaskarb 4,48

Uitsluitend gemest kalfsvlees:

500 gr. lappen 4,48

500 gr. karbonade 4,48

Voor Uw hond en poes:

KOPVLEES, HART, PENS,
UIER, enz., enz.

Heerlijke vleeswaren!

Per 150 gr. véél voordeliger!

150 gr. pekelvlees 0,89

150 gr. gelard. lever 0,99

150 gr. gebr. rosbief 1,59

150 gr. gebr. frikando ....1,59

150 gr. saks 0,69

150 gr. gebr. gehakt 0,69

150 gr. boterh.worst 0,79

150 gr. boerenworst 0,98

150 gr. osseworst -. 0,98

150 gr. leverkaas 0,79

150 gr. paté 0,98

^LK.

WONINGRUIL
Apeldoorn-Zandvoort

Aangeb.: beneden flat, 3
kmrs., keuk., lavet. Gevr.:

flat of kl. woning. Telefoon
5393.

WONINGRUIL
Hilversum-Zandvoort

Aangeb.: 4-kamerflat aan
de rand van Hilversum, 100
mtr. van de hei. Huur ƒ 83
p.mnd. Gevr. idem of een-

gez. woning, huur tot f 200.
Telefoon 02507-2483.

Woning te koop. Bev. 2 gr.

kmrs., serre, keuk., kelder,

3 sip. kmrs., douchekmr., 2
w.c. 's, schuur plus belen-

dend perceel m. huuropbr.
ca. ƒ 1000,- per jaar. Prijs

ƒ 48.500,-. Gevr.: kleiner

huurhuis. Br. ond. nr. 7802
bur. Zandv. Courant.

Te koop: Mobylette, / 75,-.

Telefoon 3462.

Te koop: channef pak, mt.

38, nieuw.; half lange pruik,

blond. Na 6 uur, Fahren-
heitstraat 44.

Te koop: teakh. kastje,

h. 88, br. 81, d. 40, ƒ35,
Piet Leffertsstraat 32.

Gevr.: garageruimte voor de
maanden okt. t/m april in

dir. omg. Sterflat. Met op-

gave van prijs, br. ond. nr.

7803 bur. Zandv. Courant.

Gevr. per 15 okt.: 2 gem.
kamers + keuken, voor 6
mnd., of zomerh. m. stook-

gelegenh. Br. ond. nr. 7804
bur. Zandv. Courant.

Wereld Dierendag 1969

Bezoek onze stand op het

Raadhuisplein. Kollektanten
kunnen zich daar nog aan-

melden.

DIERENBESCHERMING
secr.: Lorentzstraat 238,
telefoon 4561.

Assurantie kantoor

E. J0NGSMA & ZOON
Oranjestr. 2-12, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

Wasautomaten
HOGE inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Heb klein huis, huiskamer
23 m2, keuk., douche, 2 kl.

slaapk. en tuin. Zeer lage
huur. Gezocht: groter huis

hoge huur geen bezw. Br.

ond. nr. 7702 bur. Zandv.
Courant.

Net meisje gevr. voor hele

of halve dagen. Mw. Elsin-

ga, Boul. Paulus Loot 33,
telefoon 5886.
WONINGRUIL

(/oor al uw onderhouds-
werk en reparaties.
Ook voor spoedgevallen!

Telefoon 5566.

Heeft u nog woonruimte
over!? Wij, jong echtpaar,
b.b.h.h. zoeken al zo lang!

Bel ons 's avonds even!

Telefoon 4207.

WONINGRUIL
Amsterdam, Geuzenveld

—

Zandvoort
Aangeb.: moderne geriefl.

4-kamerflat, 1 woonlaag,
gr. zonnig balcon voor en
achter, cv., goede verbin-

ding A'dam centr. en Zand-
voort bus. Gevr.: huis of

flat voor gezin 4 pers. in

Zandv. Tel. 020-137346 of

br. ond. nr. 7801 bureau
Zandv. Courant.

Te huur aangeb. tot en met
30 april: gem. kamers met
gebr. v. keuk. Tel. 2761.

Aangeb.: wieg, trouwjapon,
mt. 40-42; witte avond-
schoenen, mt. 40. Tollens-

straat 45.

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK

met advertenties in de

ZANDVOORTSE
COURANT

Achterweg 1

Telefoon 2135

WONINGRUIL
Delft-Zandvoort

In Delft aangeb.: moderne
4-kamerflat, huur, incl. cv.,

ƒ 155,- p.mnd. Gevr.: 3 of

4-kamerflat/woning.
Inl.: dr. Kuiperstr. 6, alhier.

Telefoon 4006.

Voor kapitaalkrachtige op-
drachtgevers WOON- en
WINKELPANDEN te koop
gevr., zowel leeg als voor
belegging. Verkopers beta-

len geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

Jong Zandv. echtp. zoekt
woonruimte. Br. ond. nr.

7805 bur. Zandv. Courant.

Zolderkamer met cv. aang.
van okt. tot mrt. Br. ond.
nr. 7806 bur. Zandv. Crt.

Aangeb.: paar lieslaarzen,

mt. 42, ƒ 12,-. Boerlagestr.
17, telefoon 5576.

Met spoed woonruimte gez.
vrije etage of bovenverd.
Br. ond. nr. 7807 bureau
Zandv. Courant.

Verwarmde garage te huur,

ƒ 45,- per mnd. Favauge-
plein 47/2, 's avonds bel-

len tel. 2049.

Te koop: slaapmeubelbank
voor 2 pers., i.pr.st. Halte-
straat 32a, Zandvoort.

Ze zijn er weer!
De winterharde VIOLEN.
Ze brengen kleur in uw
aanstaande wintertuin.

Ook onze cyclamie's begin-

nen mooi te worden.
Ze zijn extra behandeld, u
zult er veel plezier van
hebben.
Bloemkwekerij

'DE NOTENDOP'
Zandvoortselaan 183.

N.V. Phoenix plastics te Halfweg
Onze fabriek aan de Haarlemmerstraatweg 73 heeft wegens uitbreiding

van het produktie-programma plaats voor:

ARBEIDSKRACHTEN
in de leeftijd van 18 -t.m. 45 jaar

De werkzaamheden worden verricht in een drie-ploegendienst, van
maandag tot en met vrijdag.

Naast goede sociale voorzieningen, o.a. vrije bedrijfskleding, bedrijfs-

pensioenfonds, vakantietoeslag, reiskostenvergoeding en spaarloon, bie-

den wij een uitstekend loon, ƒ 214,25 bruto per week.

De N.Z.H, bus vanuit Amsterdam, Haarlem en Zandvoort stopt voor

ons bedrijf, (halte Vinkenbrug).

U kunt zich overdag aanmelden bij onze fabriek of 's avonds van maan-
dag tot en met donderdag tussen 17.30 en 19.00 uur bij de heer Koper,

Hobbemastraat 4, Zandvoort, telefoon 25 07 - 35 86.

N.V. "DE PHOENIX" — HALFWEG — TEL. 29 07 - 43 41.

Te koop: hoes 2 CV. Tel.

5196, na 18.30 uur.

Echtp. m. 3 schoolg. meis-

jes, zoekt per 15 nov. voor

enige mnd. gem. woning m.
cv. en evt. garage. Br. nr.

7701 bur. Zandv. Crt.

Garage te huur gevr., omg.
Burg. Engelbertsstraat.

Telefoon 5524.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

Bé Boterhoven de Haan
gedipl. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds!

Klein kantoor te Haarlem
zoekt voor afw. werkz.h.
administratieve medewer-
kers/sters. Br. nr. 7808
bureau Zandv. Crt.

Nette jonge vrouw zoekt
betrekking v. dag en nacht,

jeh. zelfst. kunnende wer-

ken, liefst in gezin zonder
kinderen. Uitst. gesch. voor
echtp. die beiden werken.
Br. ond. nr. 7809 bureau
Zandv. Courant.

Goede huish. hulp gevr. v.

3 halve of 2 hele dagen per

week. Telefoon 5679.

Te koop: V.W. variant de
Luxe '66, i.z.g.st Vraagpr.:

ƒ 3500,-. Telefoon 5034.

Te koop: 2 CV, bouwj. '65,

i.z.g.st., half autom. koppe-
ling. Telefoon 5494.

A.s. echtp. zoekt kamer,
slaapk. en keuk. voor enke-

le maanden in Zandvoort.
Telefoon 5158.

Te koop: 7 legkippen en
haan met nachthok en ren,

/ 60,-. Visscher, Burgem.
Engelbertsstraat 13hs.

De lezers van

ons blad weten

dat wonen in

Zandvoort

mede betekent:

de Zandvoortse

Courant lezen!

Profiteert van de

publiciteitswaarde
-

die daarin

gelegen is.

Heel 't gezin heeft

belangstelling

voor de

ZANDVOORTSE

COURANT

Administratie:

Achterweg 1

Telefoon 2135

De clichédienst

staat mede

tot uw

beschikking

Vraagt inzage

van de

uitgebreide

kollektie

VERZORG TIJDIG DB KOPIJ
VOOR UW ADVERTENTIES

IN DE ZANDVOORTSE COURANT

MONROE
®

GRATIS

VEILIGHEIDSTEST

Hebben Uw schokbrekers er al

20.000 km opzitten ?

Schokbrekers verslijten zo geleidelijk dat U niet merkt dat
de wegligging (dus de veiligheid) van Uw wagen ver-

slechtert. U kunt zich overtuigen of Uw schokbrekers nog
goed zijn op de speciale testdag door Monroe-specialisten
op

maandag 6 oktober van 9-19 uur bij

j
CHEVRON SERVICE STATION
H. Strijder

Van Lennepweg, hk. Burg. v. Alphenstraat,

Zandvoort. Tel. 02507-4565.

Trek er een kwartiertje voor uit. Voor Uw eigen veiligheid

en die van Uw gezin. Het is een gratis test, om te weten of
U nog "safe" zit.



MONTEUR
AAN HUIS!

T.V. RADIO • WASAUTOMATEN, enz.

Vrijblijvend prijsopgaaf

TELEFOON 02507-5951

Stichting voor huishoudelijke

en gezinsvoorlichting

Er zijn nog enkele plaatsen open voor de vol-

gende cursussen:

1

1. bloemschikken-plantenverzorgen, maandag-
i

avond 8 lessen / 16,-

2. cadeautjes met naald en draad, woensdagmid-
dag - 8 lessen ƒ 16,-

3. hoeden maken voor beginners, donderdagmor-
gen 8 lessen ƒ 16,-

4. handwerken, donderdagmiddag - 8 lessen

•) f 16.-

5. handenarbeid, donderdagavond • 4 lessen

( f 8,-

6. kleine karweitjes, vrijdagavond - 8 lessen

ƒ 16.-

7. tuinieren, zaterdagmorgen • 4 lessen ƒ 8,-

De lesgelden zijn exclusief materiaal. Inschrijving

is nog mogelijk tot 10 oktober. Oranjestraat 18.

i

^^^N^^^^^ ^^^^^^^^^*»*

Couponnen tapiflex
normaal ± ƒ 25,- |

Nu fl 10.-

enkele

KEMPER

200 cm breed, normaal ± ƒ 25,- per strekkende
meter

per strekkende meter met enkele schoonheids-
foutjes.

BEDDENSPECIAALZAAK

HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023-24 28 30

Sportschool WIM BUGHEL
A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 47

Overzicht van lesuren waar nog plaatsing moge-
lijk is:

Kleutergymnastiek jongens + meisjes, 4 en 5 jaar

maandag 16.00 uur

Rythm. gymn. dames + volleybal per 1 oktober
dinsdag 9.30 uur

Meisjes judo, 8 t/m 12 jaar, v.a. september
dinsdag 16.00 uur

Judo jongens 13 jr. en ouder dinsdag 18.00 uur

Judo jongens 8 t/m 11 jr. woensdag 14.15 uur

Badminton dames en heren woensdag 20.00 uur

Damesgymnastiek, zonder spel geen toestellen

donderdag 9.15 uur

Damesgymnastiek + volleybal, nieuwe club
donderdag 19.30 uur

Karate en boksen vrijdag 19.00 uur

Keep fit training, heren + volleybal

vrijdag 21.00 uur

Alle overige uren zijn reeds volgeboekt!

Telefoon 3965 of 5829

GEVRAAGD:

JONGEMAN
15-16 jr., ter opleiding voor winkelbediende. Goed loon.

SPAR SUPER van Zwol
ZEESTRAAT 64 — TELEFOON 2483

c4uto en ^Uerkuurbedryl

f^andooort'
SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

c
ÏÏ[od<& du ^Paóóctcfe. 9

voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

»4

Alle verzekeringen

en financieringen

Mevr. A. M. Folkers-Struvé

Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283.

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit

van Bakker van der Werff
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

O.G.Makelaar

H.W.C03TER
Burg. Engelbertsstr. 11

Zandvoort

Tel. 553t

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën. •

47-50
voor
lOrijlessen
Vervolg- en losse

lessen: f 7,50
Fonkelnieuwe V.W.'s

Zandv., Oosterparkstr. 41,
telefoon 25 07 • 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,IRMA'
Gedlpl. VAMOR

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012,

Schilders-

bedrijf

U.C. v. tyfy
Telefoon 2638

,^- 'Thuis' in eigen huis?
^ Dan ligt ervast tapijt.

Exclusief Miranda-tapijtvan Desso!
Let eens op de aparte structuur van dit kleurechte Draion
tapijt: „top-sheared",d.w.z. de poollussen zijn plaatselijk
opengesdhoren. Miranda-tapijt is prachtig en veerkrachtig
èn makkelijk te onderhouden. De prijs valt erg mee.f 139.-

per str. m. op 400 cm breedte, dat is f 34.75 per m\ Ver-
krijgbaar In 8 kleuren. Ookleverbaar j-lj-, J— j-, j-u
op 300 cm breedte^ 104.25 perstr.m.).QGSSO
verkrijgbaar hip .-u-~-

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15—Telefoon 3346

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en

omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13

Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Hair-spray

Dauphinette

2.95 4.95 6.95
Gegarandeerde kwaliteit!

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7, tel. 2327

ZANDVOORT

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

HONDEN
DESKUNDIG plukken,

knippen, scheren.
Ruim 11 jaar in Zandvoort

gevestigd.
MEVR. R. SCHRAM
Mr. Troelstrastraat 7

Telefoon 4999
('s Avonds na 6 uur)

DE GEHELE MAAND
OKTOBER AFWEZIG.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf - Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,~ per dag
Kadett - Volkswagens -

Opeis Kapitan • Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2, tel. 4200 en 3652

Bel 4852
Aannemersbedrijf

E. v.d.BERG

voor al uw reparaties!

METALL Handelmij. N.V.
KAM. ONNESSTRAAT 19 - ZANDVOORT - TEL. 3677

Voor ons kantoor vragen wij voor direkt:

EEN TYPISTE
met enige administratieve ervaring voor afwisselende werkzaamheden.

Wij bieden een prettige werkkring en een goed salaris.

Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan bovengenoemde N.V.

VanKessel

voor pianostemmen
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

PEDICURE
Med. gedipl.

G. Sluijter-Helderman

Kostverlorenstr. 31

Telefoon 3163

BEHAN6
KEUR-VERF

Paradijsweg 2
t.o. Politiebureau

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

AANLEG

OMBOUW
ONDERHOUD

REPARATIE

¥ CENTRALE VERWARMING

• AARDGAS-INSTALLATIES

* OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies!

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

DINA
#

GENERAAL CRONJESTRAT 4 - HAARLEM
Start met de verkoop van

RBREEDTAPIJT
met 25 tot 50°| vergelijkbare
korting ALLEEN topmerken,
bekend van radio en T.V.
Geen ramspartijen en toch véél goedkoper
Overtuig U zelf

Gegarandeerd 1ste keus klasse kwaliteit met
jutte oi watelrug Volle 100% tabrieksgarantie
30 verschillende kleuren direkt uit voorraad
leverbaar

Tevens kochten wij meer dan 100.000
tapijttegels waaronder onverslijtbare
HOOGPOOL nijlontegels Pracht kleuren
alles tegen belachlijk lage prijzen

GRATIS THUISBEZORGD
FINANCIERING MOGELIJK
DESGEWENST STOFFEREN WIJ VOOR U

Voor blijvende service naar

MEDIA — HAARLEM
Wij stellen U niet teleur

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANTI

^~/\Pl I^^^R?

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 ld.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.
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opening galerie eijlders

in zandvoort

WATERSPORTERS
WAREN BIJEEN
Tijdens de jl. donderdag in het Gemeen-
schapshuis gehouden najaarsvergadering
van de Watersportvereniging 'Zandvoort'
werd het navolgende programma van win-
teraktiviteiten ontvouwd.
De klupavonden beginnen op donderdag

13 november a.s. met de uitreiking van de

dr. van praag in lezing:

'humanisme is een uitdaging'

_ _ _ a.s. _ _

wisselbeker 1 969 aan de winnaar van de De gemeenschap Zandvoort van het Huma- reld. Er zal veel afgebroken moeten wor-

deze zomer gehouden kustzeilwedstrijden. nistisch Verbond heeft een programma van den
'

voordat de maatschappij aan de
De traditionele St. Nicolaas kienavond is leringen c.q. diskussieavonden voor het

"'euwbouw kan beginnen Als de menselij-

vastgesteld op donderdag 1 1 december.
'"'"9e" .'••

ai»u»1B «™n™ ïoor nel
ke waardigheid, die stelselmatig ontluisterd

De internationale sleepdienst L. Smit & Co komende winterseizoen het licht doen zien, wordt, hersteld kan worden, dan krijgt de

Doordat drs. Hans Redeker. die de opening enquête, had hij tot zijn genoegen gekon- "" R°«e*»m ^/f' °P donderda9 ,5 waarva" de e
.

B'ste^ '' '" »"*
.

G* ^fdanT^r, wil on, •„„ PinPn h*
.,=» i~oio,io, ci;u„c u3tJ,„,, e, „+„; stateerd dat epn aanrienliik nerrpntanp der Januari 1970 een filmprogrammé en op meenschapshuis werd gegeven. Men had Maar

,

dan zullen wij ons aan eigen ha-
van Galerie E.jlders, Haltestraat 57. zater- f^°J^J^^/,n

}^"lf
n^\^I donderdag 19 februari vertonen de water- de oud-algemeen voorzitter van het Ver-

'en omho°9 moeten
..
trekk

,

en ! aldus sP r ^
dag jl. zou verrichten, was opgehouden, onaervraagaen posmer tegenover ae gaie-

s_orters door nen ze(f vervaardiade dia's i. ., j, ,™ „ "
_,

die na afloop van z n in e ding nog met
had deze opening geruime tijd na het vast- [£ g,%ekTXs^\S?Z' ^ol^DB^Zt^rmTbJ^tm "«>"««. d;-J- P- «n Praag bereid gevonden enkele aanwezigen diskussieerdë" ove'r ak-

IIJK-?encnt Zljn °P- PiastiKs _en_ scniiaerijen.
met het houden van de a |gemene |edenver- een inleiding te komen houden over het on- tuele fasetten van zijn betoog.gestelde uur plaats. Maar daardoor waren Bijzonder getroffen was de heer Eijlders . . .,__,„„- « j ,.- * .,. .

de genodigden' al vast in de gelegenheid £ d °

g
^-—« """" EStab"Shment

' "^ " ""-
onder het genot van een glas sherry met ^^^ndfweze^'dTifdfgeS'TnacifteS sc^psh^s_ aan ^de^ J-ouis^Davidsstraat.

H.W.
nisme

,

toebehoren, met het werk van Antoon
Roosken en Jaap Mooy, . resp. schilderen

en uit schroot en ijzer vervaardigde beel-

den, kennis te maken.

Alvorens de galerie voor geopend te ver-

klaren belichtte de heer Redeker de per-

soon van de heer John Eijlders, die zich

op zijn zeventigste verjaardag in een nieuw
riskant avontuur stortte, n.l. in dat van
'galerie-houder'.

Begonnen, als kelner bij Schiller en door
zijn fervente belangstelling voor kunst en
kunstenaars later opgenomen in de kring
van schrijvers als Jef Last, Maurits Dek-
ker, A. M. de Jong en Herman Heyerrpans
leerde hij door de zelf schilderende Frits

Schiller ook Breitner, Sal Meyer en Stal-

ler kennen. Voorts memoreerde de heer Re-
deker het verzet van John Eijlders tegen de
nazi's, waardoor hij tijdens de bezetting

tal van kunstenaars heeft kunnen^ helpen.

De heer Eijlders kennende vond spreker
het begrijpelijk dat hij voor de eerste eks-

positie in zijn galerie twee zo heerlijk op-

standige en tegelijk zo warm menselijke

kunstenaars als Rooskens en Mooy heeft

aangetrokken, daarmee bewijzend dat hij

de mensen 'naar zijn hart herkent'.

De door J. Bongers, dir. Corporate Con-
cept, Amsterdam, ontworpen, royaal opge-
zette galerie zal ongetwijfeld in een be-

hoefte voorzien, temeer daar er volgens de
heer Redeker een tendens is kunst te zoe-

ken .buiten de_ begrenzing van schier, on-

leefbaar geworden steden.

Het was een goede gedachte van de hr.

Eijlders om een dag vóór de opening een
perskonferentie te houden. In tegenstelling

tot de dag van de opening der galerie,

waarbij de heer Eijlders in de drukte han-

den te kort kwam om alle gelukwensen van
vrienden en kennissen in ontvangst te ne-<

men, had hij tijdens de perskonferentie

alle tijd om vragen die rondom deze gale-

rie gerezen waren, te beantwoorden. Uit

een kleine, door hem persoonlijk gehouden

SCHAAKCLUB ZANDVOORT
START WINTERSEIZOEN

De Zandvoortse Schaakclub start officieel

het nieuwe winterseizoen op donderdag 9

oktober a.s. met de klupkompetitie '69-'70.

Op basis van de resultaten van het afge-

lopen seizoen zijn de spelers in vier groe-

pen — waarvan één jeugdgroep — inge-

deeld. Teneinde de spanning niet te laten

verslappen vindt op de helft van de
(
kom-

petitie een herindeling van de groepen

plaats.

Nu' ook het schaken officieel als sport is

erkend zal het bestuur van de schaakver-

eniging het lidmaatschap van de Zand-

voortse Sportraad aanvragen. Het besluit

hiertoe werd genomen op de onlangs ge-

houden algemene ledenvergadering van de

vereniging.

Hier volgen de uitslagen van de op 2 ok-

tober jl. gehouden bekerwedstrijden:

Nefkens—F. Geerts



FAMILIEBERICHTEN

Met diepe droefheid geven wij u

kennis dat, toch nog onverwacht, van
ons is heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader,
broer en zwager

WILHELM SPEKKERS
op de leeftijd van 56 jaar.

M. Spekkers-Onclin
Chr. Spekkers
J. C. Spekkers-Koster
W. Spekkers
Vera
en verdere familie

Zandvoort, 3 oktober 1969
Leeuwerikenstraat 1

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben woensdag 8 oktober te 2.30 uur
op de Algemene Begraafplaats te

Zandvoort. Vertrek van huis te 2 uur.

Thuis geen bezoek.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 4- oktober:

Zandv.m.—AMVJ 1—

2

Umuiden 4—Zandv.m. 2 5—
Umuiden 10—Zandv.m. 3 9—

3

VEW 6—Zandv.m. 4 2—

8

Adspiranten:
Zandv.m. a—RCH a 1—

1

Zandv.m. b—RCH b 1—

2

WH a—Zandv.m. c 7—
TZB a—Zandv.m. d 10—
Geel Wit b—Zandv.m. e 2—

1

v. Nispen c—Zandv.m. f 2—

3

Pupillen A:
Zandv.m. 1—Haarlem 1 1—

1

EDO 2—Zandv.m. 2 O—

1

Zandv.m. 3—RCH 3 3—

2

Zandv.m. 4—Geel Wit 3 3—
Zandv.m. 5—DCO 4 5—
Zandv.m. 6—TYBB 8 5—2
Zandv.m. 7—TYBB 7 4—0

Pupillen B:
Zandv.m. a—TYBB a 4—

2

Renova b—Zandv.m. c 6—

1

Renova c—Zandv.m. d 2—
Uitslagen zondag 5 oktober:
DWV—Zandv.m.
Zandv.m. 2—Zaandijk 2
Schoten 2—Zandv.m. 3
N. Vennep 2—Zandv.m. 4
Zandv.m. 5

—

VI. Vogels 2
Zandv.m. 6—Concordia 2
Zandv.m. 8—NAS 3
Zandv.m. 11—HFC 10

12—Spaarndam

0—1

Zandv.m.
Junioren:

Zandv.m.
Zandv.m

a—VVB a

b—DIO b
RCH c—Zandv.m. c

Zandv.m. e—HFC c

1—2
4—0
0—1
gest.
1—1
1—2
1—2
4—5
6^-0

8—0
4—0
1—

4

4—8

met en zonder
leesbril
Nieuwe boeken Openbare Leesbibliotheek

Romans:

Kemelman • Zaterdag kreeg de rabbi hon-
ger (Det.) 1966

Lawrence • Als vrouwen liefhebben. 1947
Leduc - Thérèse en Isabelle. 1968
Leiker - Wachten bij de grens. 1968
Lloyd-Jones - Elke dag dierendag. 1968
Van Maele - Scherpschuttersfeest. 1968
Mailer - Helden zonder glorie. 1968
Van Manen-Pieters - Vergeet het maar. '68

Storm - Erzahlungen, Band II. 1919
Roth - Goodbye, Columbus. 1964
Saroyan - One day in the afternoon of the
world. 1965
De Balzac - La pealTde chagrin. 1831
Bataille - L'arbre de noël. 1967

Ontwikkeüngslektuur:

Auclair - Kennis van de liefde. 1969
Barneveld - De oude banketbakkerij. 1968
Chauchard - Psychosomatische therapie.

1968
Conclusies vredesweek '68.

Coolen - De mooiste sprookjes uit alle lan-

den. 1968

MET SPOED GEZOCHT:

goed gemeubileerde flat

van alle comfort voorzien. Lift nood-
zakelijk, tenminste een grote zit-eet-

kamer en twee behoorlijke slaapka-
mers Tijdsduur: ten minste 2 en ten

hoogste 6 maanden. Geen flats aan
de zeekant. Voorkeur hebben de aan-
biedingen, zo dicht mogelijk centr.

Br. ond. nr. 7903 bureau Zandv. Crt.

of telefoon 25 07 - 49 29.

Kamerbreed-
tapijt

meubelstoti ering

'f Interieur
Stationsplein 13-15

Tel. 3346, na 18 uur 2565

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN,
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933

VERZORG TIJDIG DB KOPIJ

IN DE ZANDVOORTSE COURANT

VOOR UW ADVERTENTIES

1
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de autorace moet

tot zijn oorspronkelijke

vorm worden teruggebracht

In het nummer van het weekblad 'Vraag en
Aanbod' van 7 augustus j.l. wordt door een
medewerker van het blad een beschouwing
gewijd aan de financiële e.a. perikelen
rond de organisatie van autoraces op het
circuit van de badplaats. Dlrekte aanlei-

ding voor het schrijven van het artikel —
dat wij hier onverkort laten volgen — was
de financiële strop voor de organisatoren
van de jongste Grand Prix.

'Vraag en Aanbod schrijft:

De op een zaterdag te Zandvoort verreden
Grand Prix heeft voor de ondernemers een
belangrijk nadelig saldo opgeleverd. Eén
der gevolgen daarvan is, dat de volgende
autoraces niet plaats hebben gehad.
De internationale Formule H-autoraces

en nationale races, welke zondag 27 juni

op het Zandvoortse circuit zouden worden
gehouden werden afgelast.

Een verwacht tekort van ƒ 50.000 waar-
voor ondanks de medewerking van een
aantal sponsors geen dekking kon worden
gegeven, was voor de Stichting Autoraces
Nederland aanleiding tot dit besluit. De
reeds gekontrakteerde coureurs werden af-

geschreven.
De fondsen, welke voor de totale orga-

nisatie van de races op tafel moesten ko-

men, bedroegen ca. ƒ 150.000. Een garan-
tiefonds ontbrak, daar dit volkomen is uit-

geput door de mislukking van de Grand
Prix. Het deficit daarvan bedroeg ca.

ƒ 90.000.
Wanneer dit het begin is van het einde

van. de autoraces te Zandvoort betekent
het nog niet het einde van de autoraces
in Nederland. Ten einde dit nader toe te

lichten, willen wij even teruggrijpen op het
ontstaan van de wedstrijden met automobie-
len. Deze zijn ontstaan ter vergelijking en
verdere ontwikkeling der verschillende fa-

brikaten. Zij hebben niet weinig bijgedra-

gen tot verbetering van de automobiel en
kunnen dit zonder enige twijfel blijven

doen. Het denkbeeld," dat de auto 'er nu
is' ontstaat slechts uit kortzichtigheid. Wij
waren een halve eeuw en langer geleden
zeer tevreden met de toenmalige automo-
bielen. Wij wensten misschien verbetering
van enkele details, maar wij hadden niet

durven dromen, dat het automobilisme zulk

een vlucht zou nemen als thans het geval

te. De ontwikkeling, die hiervoor nodig
was, is voor een groot gedeelte mede aan
de automobielraces te danken. Deze be-

ogen dus in de eerste plaats de verdere

ontwikkeling van de automobiel. De auto-

race is geen publieke vermakelijkheid;

door deze als zodanig te beschouwen is

men geheel op de verkeerde weg gekomen
Het is aan de grote belangstelling voor
automobielwedstrijden en vooral ook aan
de hiermee gepaard gaande financiële voor-

delen te wijten, dat sommigen het oor-

spronkelijke doel van deze wedstrijden min
of meer uit het oog hebben verloren. Deze
races zijn in de eerste plaats van belang
voor de automobielfabrieken, bandenfabri-

kanten en benzinemaatschappijen.
Weliswaar heeft Nederland maar één

automobielfabriek, maar wij hebben een

aantal uitstekende coureurs. Zonder goede
coureurs is geen automobielwedstrijd mo-
gelijk. Niet iedere goede rijder, zelfs niet

iedere goede hardrijder is geschikt om
deel te nemen aan autoraces.

Voor

RADIO en TV
riaar

Radio Peeteers nv

ook voor uw

grammofoonplaten
naar

Radio Peeters nv

en natuurlijk ook voor

grammofoon en

bandrecorder
naar

Radio Peeters nv

en bovendien voor uw

huishoudelijke
apparaten
naar

Radio Peeters nv
PASSAGE 11 — ZANDVOORT

Beschouwt men de technische voordelen
als hoofdzaak, dan moet men dus geen
autoraces organiseren om publiek te trek-

ken. Dit kan trouwens ook niet blijvend
zijn. Voor het grote publiek is de autorace
op den duur niet interessant. Het is span-
nend, wanneer een paar deelnemers trach-

ten elkaar in te halen, maar dit krijgt men
lang niet altijd te zien. Verder is het boch-
tenwerk belangrijk, maar het is niet moge-
lijk alle tribunes vlak bij een bocht te

plaatsen. Een bezoek aan de pits is altijd

de moeite waard. Men kan dan zien, wat
er aan de wagens gedaan wordt en mis-

schien enkele woorden wisselen met een
of meer coureurs. Maar ook hier kunnen
niet alle bezoekers worden toegelaten. De
autorace is daarom wat bijwonen betreft

vooral interessant voor hen, die daarbij di-

rekt betrokken zijn. Wanneer een racewa-
gen allen passeert met een snelheid van
een paar honderd kilometer per uur, kan
niemand zien of hij 10 km harder of lang-

zamer rijdt. Het bord, waarop de resulta-

ten worden aangetekend kan men even
goed zien en de man, die deze omroept
kan men met behulp van de televisie even-

goed horen als bij een bezoek aan de race.

De belangstelling voor deze laatste is dus
voorbestemd om te verminderen en hierme-
de moet bij organiseren ervan rekening
worden gehouden. De kosten moeten even-
als vroeger hoofdzakelijk gedragen worden
door de industrie. De autorace moet tot

zijn oorspronkelijke vorm worden terugge-

bracht en men moet zich goed realiseren,

dat deze geen openbare vermakelijkheid is.

Het circuit van Zandvoort heeft voor
automobielwedstrijden ongetwijfeld belang-

rijke voordelen, doch daar tegenover staan
o.m. de volgende twee grote nadelen:

1. De toegangswegen en de parkeerruim-

ten in de direkte omgeving zijn onvol-

doende.
2. Het circuit ligt te dicht bij wooncentra.
Men kan natuurlijk trachten, de toe-

gangswegen te verbeteren, maar de vraag

is of dat lonend is, wanneer de belangstel

ling afneemt. De parkeerruimten blijven in

ieder geval onvoldoende; de meeste auto-

mobilisten houden er niet van, wanneer
plaats en auto een flink stuk lopen van el-

kaar verwijderd zijn, vooral niet wanneer
het geen mooi weer is.

Het circuit van Zandvoort is hinderlijk

voor de omgeving. Het doet er niet toe,

wat er eerst was, het circuit of de wonin-

gen er omheen; de toestand moet naar de
huidige omstandigheden beoordeel worden.
We zien dus de toekomst voor het cir-

cuit van Zandvoort somber in, maar niet

voor die autobanen, waarbij rekening is en

wordt gehouden met de bovengenoemde
feiten. Men moet vooral in het oog houden,
dat de autorace geen publieke vermakelijk-

heid is, maar noodzakelijk voor de verdere

ontwikkeling van de auto.

VEEL BELANGSTELLING

VOOR KURSUS
REDDEND ZWEMMEN
De door de Zandvoortse Reddingsbrigade

in het zwembad van Bouwes Palace geor-

ganiseerde winterkursus reddend zwemmen— iedere vrijdagavond in het zwembad
van Bouwes Palace — mag zich in een

grote belangstelling verheugen. Hier volgen

de tijden waarop de kursus wordt gehou-

den: jongeren van 8.30-9.15 uur en volwas-

senen van 9.15-10.00 uur.

NOTEERT

U
EVEN

18 okt.: viering 10-jarig bestaan Gemeen-
schapshuis.

21 okt.: Ned Ver. v. Huisvrouwen - Lezing

Hr. Witpenn (Kon. N. en Zd. Holl. Redd.

Mij) met film - Gemeenschapshuis, aan-

vang 2 uur.

24 okt.: VVD afd. Zandvoort - Openbare
vergadering - Gemeenschapshuis.

27 okt. t/m 3 nov. Vogeltentoonstelling -

Zomerlust.

31 okt.: Kath. Vrouwengilde Zandvoort en

omstreken, Ned. Chr. Vrouwenbond, afd.

Zandvoort - 'Vrijwillig levenslang', spr.

mej. L. Stilma - Calvijnzaal, Julianaweg.

7 nov.: Humanistisch Verbond Gemeen-
schap Zandvoort - O. 'Ervaringen in Ko-

rea en Japan' Spr. G. C. van Gorcum,
Amstelveen met dia-vertoning - Gemeen-
schapshuis.

10 nov.: Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.

Zandvoort - Demonstratie betr. Indische

gerechten - Gemeenschapshuis.

13 nov.: Watersportvereniging 'Zandvoort'

- filmavond - Gemeenschapshuis.

15 en 22 nov.: Folklorever. 'De Wurf' -

uitvoering - Zomerlust.
[

19 nov.: Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.

Zandvoort - kienmiddag - Gemeenschaps-
huis, aanvang 2 uur.

26 nov.: Kath. Vrouwengilde Zandvoort -

lezing mej. L. Molkenboer, spraak- en
zangpedagoge - 'De Krocht'.

28 nov.: Zandv. vrijw. Brandweer - feest-

avond - Zomerlust.

29 nov.: Motor/Autoclub Zandvoort • feest-

avond - Zomerlust.

STRANDWANDELAAR
REDDE VROUW UIT ZEE
Woensdagmorgen heeft een strandwande-
laar een 27-jarige toeriste van de verdrin-
kingsdood gered. Toen de wandelaar be-
merkte dat de vrouw in levensgevaar ver-

keerde ging hij geheel gekleed te water
om haar de helpende hand te bieden. Met
assistentie van een andere strandbezoeker
slaagde hij er in de vrouw, die bewuste-
loos was geraakt, aan wal te brengen. Na-
dat, 'de baadster bij kennis was gekomen
zorgden politie en een inmiddels gearriveer-
de arts er voor dat zij naar haar vakantie-
adres in Zandvoort kon terugkeren.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer W. P. Pont,
is geslaagd voor het certifikaat marketing
manager.

BURGERLIJKE STAND
3 oktober 1969 — 9 oktober 1969

laat de kleuter
meekijken en beslissen
in het verkeer

Geboren: Cynthia Janneke Paulina, d.v.

J. H. Straeter en C. Bos; Michel, z.v. A.
J. Petrus en L. K. Schuiten; Christiaan An-
toine, z.v. P. A. H. Kuin en M. Halderman.

Overleden: Dirkje Keur, oud 88 jaar, ge-
huwd gew. met L. Koper.

Ondertrouwd: Wilhelmus Christiaan Jo-
hannes van Roode en Maria Klara Zurhaar.
Gehuwd: Theodorus' Arie Johannes de

Jonge en Hendrika Gans; Jan Willem Lake-
mond en Sylvia Catharina Francisca Buis;
George Rudolf Bodeving en Erica Jacque-
line de Wit; Engelbert Jonny van Korten-
hof en Helga Margarete Heckenbach; Wil-

lem Pieter Paap en Willy Johanna van Mal-
sen; Johannes Margaretus Matheus Huber-
tus Hendriks en Geertruida Theodora Ma-
ria Lemmens; René Marcel André Duques-
noy en Wilhelmina Fransica Meems.

Geboren buiten de gemeente: Lizette

Catharina Adriana, d.v. A. C. Kerkman en
A. H. C. Dekkers; Monique, d.v. W. C. A.
Schoo en A. M. H. Stijnen; Linda, d.v. T.

Dammann en G. J. Sjerps; Mirella Angela,
d.v. W. C. A. Geers en H. Roolvink; Diane
Simone, d.v. C. A. Rodenburg en P. OOyik.

Overleden buiten de gemeente: Wilhelm
Spekkers, oud 56 jaar, gehuwd met M.
Onclin; Petrus Johannes Schelvis, oud 71
jaar, gehuwd met C. M. Dijkmans.

De Nationale Verkeersweek 1969 — 6 t/m
1 1 oktober — staat dit keer geheel in hei
teken van de kleuter in het verkeer.

Hoe noodzakelijk deze aktie is, blijkt

duidelijk uit de trieste ongevallenbalans die

te zien geeft dat in één jaar tijd 200 kleu-

ters in het verkeer werden gedood en 3000
min of meer ernstig gewond.

Bij een nadere beschouwing van deze cij-

fers kan worden vastgesteld dat de slacht-

offertjes op het moment van het ongeval
bijna allemaal alleen in het verkeer waren.

Daarom zijn de organisatoren van de
verkeerswerk, die voor hun aktie het motto
'Help de kleuter in het verkeer' kozen, van
mening dat een kleuter — zolang hij nog
een kleuter is — in het verkeer begeleid
dient te worden en dat het in eerste in-

stantie de ouders zijn die hun kind letter-

lijk aan de hand moeten meenemen.
Daarmee wordt uiteraard niet bedoeld,

schrijven de organisatoren, dat men een
kleuter dagelijks klakkeloos aan het hand-
je door het verkeer moet slepen. Help de
kleuter in het verkeer wil zeggen: neem
hem bij de hand, laat hem bewust meekij-

ken, mee beslissen en wijs hem dag in dag
uit op allerlei bijzonderheden waar hij

als voetganger direkt mee te maken heeft:

de stoep, de voetgangerslichten, de zebra,

etc. Met andere woorden: geef de kleuter

het goede voorbeeld. Dat kan, aldus de or-
ganisatoren, als volgt gebeuren:— als men met de kleuter wil oversteken,

dit dan zo recht mogelijk te doen en wel
op een plaats waar de kleuter goed kan
uitkijken en ook gezien kan worden.— als er een zebra in de buurt is daarvan



echtpaar van der mije-van der zee

vijftig jaar getrouwd

Op 15 oktober a.s. hopen de heer P. van

der Mije KCzn. en mevrouw M. van der

Mije-van der Zee, Marnix van St. Aldegon-

destraat 10, hun vijftigjarig huwelijksfeest

to vieren, mét hun kinderen en kleinkinde-

ren.

Eigenlijk is het wel een beetje een hache-
lijke zaak om over de heer Van der Mije
te schrijven, over iemand die namelijk een
zeer vaardige pen hanteert en tal van boe-
ken het licht deed zien. We denken dan
aan 'Bij storm en ontij op woelige wate-
ren', aan het boek dat de gemeente Zand-
voort in 1950 op burgerdag uitreikte aan
de jongelui die dat jaar voor het eerst ter

stembus mochteh gaan, t.w. Van Mulle-
voorde tot badplaats. Voorts aan de Ge-
schiedenis van de Nederlandse Hervormde
Kerk te Zandvoort (1960), De Zee (1932)
Leert de zee kennen (1951) aan de Ge-
schiedenis van het Reddingsstation Zand-
voort, aan talloze bijdragen aan verschil-

lende periodieken en de honderden artike-

len voor het Maandblad van de Bond tot

het Redden van Drenkelingen.
Maar eerst was daar de jongeman die

na de benodigde deurwaarderseksamens te

hebben afgelegd in dienst trad bij de ge-
meente Haarlem, afd. Hout en Plantsoenen.
Na bij deze dienst van juni 1919 tot 1 fe-

bruari 1921 als boekhouder werkzaam te

zijn geweest werd het Zandvoort: deur-
waarder bij de belastingen, tevens kom-
mies ter sekretarie. Zijn funktie later bij

de Burgerlijke Stand is voor de talrijke

echtparen die hij in de echt heeft verbon-
den minstens zo belangrijk geweest als

voor hem zelf. Maar nóg belangrijker is

zijn jarenlange arbeid in dienst van de
mensheid, want zó mag honderd procent
inzet voor het reddingswezen langs de
kust toch wei genoemd worden. De heer
Van der Mije heeft er volledig begrip voor
dat het uit elkaar houden van de kommis-
sies en besturen die op het reddingswerk
betrekking hebben, voor de leek een inge-

wikkelde affaire is en hij ziet er dan ook
de noodzaak niet van in deze allemaal te

noemen. Maar we zouden zowel de heer
Van der Mije als zijn medewerkers in de
diverse organisaties te kort doen, wanneer
we niet zouden trachten een zo volledig
mogelijke opsomming te geven: Hoofd van
de Kustwacht, hetgeen onder het Loods-
wezen (Ministerie van Defensie) valt en
impliceert dat bij een noodmelding van ra-

dio Scheveningen de heer Van der Mije
's nachts de mannen van de reddingboot
moet waarschuwen; de Reddingsbrigade
die de heer Van der Mije in 1922 hielp op-
richten en waarvan hij in 1953 tot ere-voor-

zitter werd benoemd. In 1946 werd de hr.

Van der Mije bestuurslid van de Konin-
klijke Bond tot het redden van drenkelin-

gen, welke funktie hij tot mei 1967 be-

kleedde. Daarbij komt dan nog het voor-

Hoge
spaarrente
tot zelfs

7 7o voor u

zitterschap van het Bondsbestuur van de
Contact Commissie van Kustbrigades en
wel van 1950 tot 1965. Thans maakt de
heer Van der Mije nog deel uit van de
Commissie van plaatselijke besturen van
de Koninklijke Noord-Zuid-Hollandse Red-
dingsmaatschappij, waarvan tot 1966 als
sekretaris-penningmeester. Voegen we daar-
bij nog het ambt van administrerend-dia-
ken van de Hervormde Kerk (tot zijn ze-
ventigste jaar), zijn lezingen voor diverse
verenigingen over de onderwerpen die hem
het meest aan het hart liggen, het red-
dingswerk, oud-Zandvoort en de duinen en
zijn samenstellingen voor ons blad van de
Watergetijden, een rubriek die een grote
lezersdichtheid heeft, en U kunt zich een
beeld vormen van een man, aan wie Zand-
voort veel dank verschuldigd is.

Dat mevrouw Van der Mije een belang-
rijk aandeel heeft gehad in het werk van
haar man is begrijpelijk. Zonder haar me-
dewerking en haar toewijding zou dit alles

niet mogelijk zijn geweest. En ongetwijfeld
is er bij noodweer, wanneer de redding-
boot moest uitvaren, vaak angst in haar
hait geweest, zoals die nacht in 1949, toen
de CA. Banck in gevaar verkeerde. De hr.

Van der Mije moest de mannen van de
reddingboot waarschuwen. Eén van die

mannen was hun zoon. 'Nee', zei mevrouw
Van der Mije, 'Kors dit keer niet!' Een be-

grijpelijke reaktie van een moeder, wier
zoon nauwelijks hersteld is van een long-

ontsteking en in wiens jong gezin de eer-

ste baby wordt verwacht. De heer Van der
Mije, die aarzielend heeft toegestemd,
spoedt zich naar de loods, telt vóórdat de
reddingboot zee kiest de koppen van de
bemanning allemaal aanwezig. Hoe
kan dat? 'Hoe kom jij hier?' vraagt hij zijn

zoon. 'Moeder heeft me gebeld!'

Dit voorval typeert, dunkt ons, de bruid

beter dan een lange levensbeschrijving zou
doen. Toch willen wij haar aktiviteiten op
kerkelijk gebied, het oprichten van de Ne-
derlandse Christelijke Vrouwenbond, en
haar energieke inbreng bij alle tot nu toe

gehouden bazars, niet onvermeld laten.

Wanneer wij tot slot het gesprek nog
even op de pier brengen is de heer Van
der Mije zeer positief in zijn afwijzing. Zo-

lang Zandvoort niet over behoorlijke afvoer-

wegen beschikt acht de heer Van der Mije

het misdadig publiek-aantrekkende objek-

ten te kreëren. Bovendien past volgens

hem een pier absoluut niet in ons strand-

beeld. Van deze grote natuurminnaar, aan
wiens leven het strand en de zee zo'n zin-

volle inhoud hebben gegeven, hadden wij

ook geen andere mening verwacht.

Het bruidspaar Van der Mije-van der Zee
wensen wij van harte nog vele gezonde
jaren in hun huis, waar de golven van hun
geliefde zee zijn te horen!

Kr.M.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

FAMILIEBERICHTEN

Bekendmaking

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 1 1 oktober:

SAC—Zandv.m.
11 Zandv.m. 2—ODIN 2
31 ODIN 6—Zandv.m. 3
39 Zandv.m. 4—Umuiden 12

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'

a—Hillegom a

b—Concordia a
a—Zandv.m. c
e—DSS c
f—Kenn.land c

g

Adspiranten
64 Zandv.m.
75 Zandv.m.
90 Geel Wit
116 Zandv.m.
127 Zandv.m.
132 Haarlem f—Zandv.m.
Pupillen A:
225 HFC 1—Zandv.m. 1

238 Zandv.m. 2—Schoten 2
249 Zandv.m. 3—Schoten 3
254 EHS 3—Zandv.m. 4
257 Zandv.m. 5—TYBB 4
260 DCO 5—Zandv.m. 6
261 Hoofddorp 4—Zandv.m. 7
Pupillen B:
265 Zandv.m. a—Schoten a
274 Schalkwijk a—Zandv.m. t

281 HBC d—Zandv.m. c

282 HBC e—Zandv.m. d

Programma 12 oktober:
Zandv.m.—DEM

• Vitesse '22 2—Zandv.m. :

Zandv.m. 3—EDO 3
30 Zandv.m. 4—NAS 2
34 Ripperda 4—Zandv.m. 5
36 EHS 3—Zandv.m. 6
55 Zandv.m. 1—St.vogels 5
74 VSV 5—Zandv.m. 9
107 Zandv.m. 10—Terr.vogels

124 Kennemers 1 1—Zandv.m.
Junioren:

161 Zandv.m. a—v. Nispen a

180 Concordia b—Zandv.m. b
189 Zandv.m. c—Schoten b
192 Zandv.m. d—Bl'daal b
195 HBC c—Zandv.m. e

15 u.

15 u.

15.45 u.

10 u.

14 u.

15.15 u.

15.15 u.

14.30 u.

15.15 u.

15.15 u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

14 U.

11 U.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

14.30 u.

10.30 u.

12.30 u.

12.15 u.

9.45 u.

9.45 u.

12 U.

9.45 u.

9.45 u.

12 u.

12.15 U.

14.30 U.

9.45 u.

9.45 u.

14.30 U.

p Huidverzorging -|

zachi-zuiver-gezond .

PUROL «n PUROL-poeder

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.

vl 1 <e^Z-
de heer C. H. M. Meckeay,

Spaarvoorllchtlng,

Centraal Kantoor voor Amsterdam.

Dat is helemaal de NMB.
Meer rente, meer spaarvor-
men (kies uit 6 mogelijk-

heden en bovendien ook
nog 7%% spaarbrieven). En
daarbij een service waar de
NMB ook beslist niet zuinig

mee is. Daarom is voor ieder-

een sparen zo aantrekkelijk

bij de NMB. ..

Uitslagen woensdag 1 oktober:



Tijdelijke aanbieding!
De fijnste, de beste, de mooiste

BONTMANTELS
10°lo 20°lo 30°lo 40°lo

KORTING
Een enkel voorbeeld uit de kollektie :

LANGE NERTSKOPMANTEL
met 3 jaar garantie f 790,—
U kunt nu ook kopen en reserveren !

Te Uwer speciale attentie

:

Wij hebben in ons bezit een kleine, doch zeer

fraaie kollektie camel-, tweed- en doordraag-

mantels

f 95,-

MeVrOUW J. ColleWijn (mannequin)

» KLEINE HOUTSTRAAT 24 — HAARLEM

Wegens huwelijk van een onzer dames is er in

ons filiaal Zandvoort plaats voor een

aktieve verkoopster
Tevens vragen wij een

beschaafde jongedame
als leerling of aankomend verkoopster.

Wij bieden U :

a. een verkorte werkweek
b. zomer- en wintervakantie
c. pers.korting voor het gezin
d. prettige werksfeer

Uw sollicitaties verwachten wij gaarne schriftelijk

of mondeling.'

GROTE, KROCHT 30-32 — TELEFOON 2666

Met SPOED gezocht voor 2 Engelse dames

:

goed gemeubileerde flat

van alle comfort voorzien, inclusief linnengoed.
Lift noodazkelijk. Tenminste een grote zit-eet-

kamer en 2 behoorlijke slaapkamers, of meer.
Liefst hulp, hoewel niet noodzakelijk. Tijdsduur

:

ten minste 2 en 'ten hoogste 6 maanden. Geen
flats aan de zeekant. Voorkeur hebben de aan-
biedingen, zo dicht mogelijk centrum.

Br. ond. nr. 7903 bur. Zandv. Courant of

A. J. Mik, Mr. Troelstrastraat 27, tel. 02507-4129

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend Installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

GEMEENTELIJK WATERLEIDINGBEDRIJF — ZANDVOORT

SPOELEN BUIZENNET
Wegens het spoelen van het buizennet gedurende de periode

13 t.m. 24 oktober a.s.
zal in de avonduren van 12 tot 4 uur

de waterdruk zeer gering zijn !

Men gelieve in deze periode 's nachts zo weinig mogelijk water te tappen, of

anders iets water in voorraad te nemen.
DE DIREKTIE

Het is weer zover

!

Een winkel

vol nieuwe kleuren

en modellen

van hip tot klassiek

Komt ü maar eens kijken bij

E. de Boer
Kerkstraat 20 - Tel. 3136

Abonneert u op de Zandvoortse Courant

'S^ij**!*

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming1

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

SLAGERIJ

GER
HALTESTRAAT 3

Wees prijs- maar vooral
KWALITEITSBEWUST!!

Extra aanbevolen
500 GRAM VARK.FRIKAND0 . 4.88

500 GRAM VARK.R0LLADE . . 4.88

500 GRAM R0SBIEF 4.88

500 GRAM KALFSLAPPEN . . 4.48
gemest kalfsvlees

500 GRAM KALFSROLLADE . 4.48

500 gram
HAASFILET

5.2Q

500 gram
LAMSHACHé

1.38

500 gram
HAMLAPPEN

4.48
WEEKENDREKLAME

100 gr. HAM en
100 gr. LUNCHW. f AO

SAMEN ÊmW
500 gr. mooie
rundlappen

500 gr. fijne

riblappen

500 gr. bieflappen

500 gr. hamlappen

500 gram
varkenskarbonade

500 gr. hachévlees

500 gr. tartaar ...,

500 gram
varkenspootjes ....

500 gr. krabbetjes

500 gr. doorregen
varkenslappen

500 gr. doorregen
rundlappen

.2,98

.3,98

.4,15

.4,48

.3,25

.2,25

.3,65

.0,40

. 1,98

2,39

2,48

DINSDAGS:
750 gram mooie
runderlappen .... 3,98

WOENSD.AGS:
500 gram heerlijk

vleesgehakt

3 slavinken
3 hamburgers
3 frikandellen

, 1.68

0,98
.0,98
.0,98

DONDERDAGS:



czMuto en ^Jerkuurbedryj

t^andvoort'
SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

WEGENS ENORME AANKOPEN
ORGANISEREN WIJ EEN GRANDIOZE

^

^

TAPIJTVERKOOP!
ALLE BEKENDE MERKEN VAN
BINNEN- EN BUITENLANDSE

FABRIEKEN, LEVEREN WIJ THANS

direct uit voorraad
met W°/o korting

BOVENDIEN, door onze eigen stoffeerders

GRATIS GELEGDE
met 5 jaar schriftelijke garantie

NU PROFITEREN BIJ :

„'t HOLLANDSE HUIS"
A. W. van Graas

Lange Veerstraat 25-33 - Haarlem • Tel. 32 06 06

J
MONTEUR

AAN HUIS!
T.V. • RADIO - WASAUTOMATEN. enz.

Vrijblijvend prijsopgaaf

TELEFOON 02507-5951

Elk detail

getuigt van

vakmanschap!

Er zijn veel keukens. Goede en minder goede.
Maar, de ROSÉ KEUKEN is uniek!

Over de ROSÉ aanbouwkeuken kunnen wij kort
zijn. Moderne materialen, meer dan 150 elementen.
Zeer zorgvuldig afgewerkt.
Korte levertijd, deskundige planning en uit-

stekende montage service.

Vraag eens dokumentatie of, beter nog, kom
zelf naar onze showroom voor geheel vrijblijvende

informatie.

keukeninstallatiebedrijf

ZANDVOORT-
stok rosé

;W KEUKEN
Paradijsweg 1 la, Zandvoort, tel. 02507-2367

Couponnen tapiflex
normaal ± f 25,-

Nu fl 10.-

enke

KEMPER

200 cm breed, normaal ± f 25,- per strekkende
meter

per strekkende meter met enkele schoonheids-
foutjes.

BEDDENSPECIAALZAAK

HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

47.50
voor
fOrijlessen
Vervolg- en losse

lessen: f 7,50
Fonkelnieuwe V.W.'s

Zandv., Oosterparkstr. 41,
telefoon 25 07 - 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,IRMA'
Gedipl. VAMOR

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023-24 28 30

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

Schilders-

bedrijf

Telefoon 2638

Wasautomaten
HOGE inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

PANDEN' v. geldbelegging
te koop gevr. N.V. Make-
laardij 'VEMA', tel. 02560-
7767.

Net SCHILDERSBEDRIJF-
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

«foor al uw onderhouds-
werk en reparaties.
Ook voor spoedgevallen!

Telefoon 5566.

ABONNEERT ü
op de

ZANDVOORTSE
COVRANT

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf - Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett • Volkswagens -

Opeis Kapitan - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2, tel. 4200 en 3652

Van Kessel

voor pianostemmen
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

KEUR-VERF
Paradijsweg 2

t o. Politiebureau

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)
316092 Haarlem.

MONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121
Telefoon 4024.

Familiedrukwerk
DRUKKERIJ OUDT
v/h Gertenbachs Drukkerij

Achterweg 1, telefoon 2135

KOLEN OLIE
HAARBRANDOLIE,

nu per liter 16 cent

Van der Mije en Zoon
v/h firmant Zandvoortse Brandstoffen Handel

Persoonlijke bezorging en garantie voor kwaliteit!

Zandvoortselaan 319 BENTVELD Tel. (023) - 24 09 32

HOUTBLOKKEN
EIKEN en beuken
GEZELLIG VUUR!

HOUTSKOOL
VOOR AANMAAK EN

BARBEQUE

„De Amsterdammer"
De specialist voor aardappelen, groente en fruit

KOSTERSTRAAT 13 Cbij het Kerkplein) — TELEFOON 4404

Weekend reclame
DE KONING DER PEREN :

1 KILO DUYENNE DU COMICE f 1>39

10 GROTE PERSSINAASAPPELEN ƒ 1,48

GROTE BLOEMKOOL J f 0,69
Bij f 2,50 boodschappen 1 BLIK APPELMOES van goudreinetten f 0,45

A.s. maandag: 1 KILO HUTSPOT ƒ 0,79

Woensdag na 1 uur gesloten.

T.Z.B. Volleybal
Maandagavond 13 oktober starten wij weer met
het nieuwe VOLLEYBAL-SEIZOEN.
Wij nodigen onze trouwe leden uit, om ook dit

jaar weer mee te doen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

U kunt zich opgeven als lid, elke maandag om
8.30 uur aan de zaal van de Wim Gertenbach-
school aan de Zandvoortselaan.

HET BESTUUR

VAMOR-RIJSCHOOL

P. C. Laarman - Frans van Sprang
Nic. v.d. Laanstr. 5 rd., Haarlem, tel. 023-326278

Met ingang van 14 AUGUSTUS iedere donder-
dagavond theorie in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht 41, aanvang 20 uur.

Ook toegankelijk voor niet-leerlingenl

Wij lessen met NSU - Opel/Kadett - Opel/Re-
kord - Vrachtwagen - Scooter.

v'oor elk klusje of karwei, het hout van

f

B JANSEN hoort er bij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuiverings-

installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107.

DE PADVINDERSGROEP

„The Buitaio's"
kan nog enkele nieuwe welpen en

verkenners plaatsen.

Aanmelden bij A. J. Akkerman, Swa-
luëstraat 5, Zandvoort. Tel. 5556.

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 1

1

Zandvoort

Tel. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën.

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood

Gasthuisplein 3, telefoon 2129

woningruil

LEIDEN-ZANDVOORT,
Heemstede of omgeving.

Aangeboden in Leiden: moderne
4-KAMER FLAT. Huur ƒ 105,- p.m.

Br. ond. nr. 7103 bur. Zandv. Crt.

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-

vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man

Uw vertrouwens-man.

m
SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - .Glasverzekeringen

BeBangrïjke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie J

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein

3569 Sekretariaat 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 18

2071 Horlogebedrijf C.

lorenstraat 68

(023) 242212 Garage

voortselaan 365,

service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service

en verkoop. Oranjestraat 2-12 en

Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming

oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-

burghstraat 5, Haarlem
2382 Zuster E. Reitsma
4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN?

TER WOLBEEK BELLEN!
(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht
4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-

trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

Waaning, Kostver-

Flinterman, Zand-

Bentveld, SAAB-

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

VOOR AL UW DRUKWERK!
VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK»•

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

•k AANLEG

k OMBOUW
* ONDERHOUD

* REPARATIE

* CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

* OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies!

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

Voor onze SUPERMARKT

Albert Heijn
Grote Krocht 9 te Zandvoort
hebben wij plaats voor

kassieres en leerling-kassieres
eventueel gehuwde dames voor halve dagen.

Tevens vragen wij

medewerksters
voor de afd. Groente en delicatessen.

Inlichtingen: de bedrijfsleider, de heer T. Baas.

Abonneert U

op de

Zandvoortse

Courant

Achterweg 1

Telefoon 2135

^^^^^^%^^
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte

abonnementsprijs / 10,- per jaar

per post / 11,-; buitenland f 13.-

losse exemplaren 20 cent

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 21 35

' i

OORTSE
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

vijftig jaar

toezicht op onze

smaakmakers

Waken tegen het water (in de wijn), het

roet (in het eten) en de knollen (die mo-

gelijk voor citroenen kunnen worden ver-

sleten); dit zijn de spreekwoordelijke ta-

ken van de zestien Keuringsdiensten van

Waren, die Nederland rijk is, overheidsin-

stellingen, die vooral te zorgen hebben

voor een goede kwaliteit van ons voedsel.

Geen overbodige zaak, zoals nog jaarlijks

blijkt uit de rat in de yoghurt, de mulze-

kop in brood, een prop haar in koekjes,

suikerbrood met mieren, koeken met petro-

leumsmaak, een spijker in een oliebol, ba-

mi-groenten met insekten en vijgen met een

tor. Voorbeelden van ongerechtigheden, die

de keuringsdiensten moeten zien te voor-

komen.

Het systeem van overheidstoezicht op ons
voedsel is al oud. Maar het is pas een
halve eeuw geleden, dat hiervoor speciale

instellingen in het leven werden geroepen.
Al in het midden van de zeventiende eeuw
hadden 'den schout ende sijne substituij-

ten' opdracht gekregen nauwkeurig toe te

zien op een juiste bereiding van boter. De
oude Grieken waren zo verstandig inspeK-

teurs voor de wijn aan te stellen, die ook
wel eens bij bakkers naar binnen keken
omdat dezen de vrolijke gewoonte hadden
porseleinaarde door het meel te mengen,
een bezigheid overigens, die nog deze
eeuw zelfs in Nederland werd gekonsta-
teerd! De kontrole op de levensmiddelen
is in Nederland lange tijd een plaatselijke

aangelegenheid geweest. Men werkte aan
de hand van stedelijke 'ordinantiën'. Een
nog wat primitieve zaak, want van bakte-

riologie, scheikunde en mikroskopie-weten-
schappen, die nu een belangrijke rol spe-

len — had men nog niet gehoord.
Aan het begin van de twintigste eeuw

ontstond in Nederland steeds meer behoef-

te aan een centrale keuringsdienst, die kon
optreden op basis van wettelijke voor-

schriften. Met de melk bijvoorbeeld kon
men begin deze eeuw eerder ziek dan meer
mans worden. 'In de meeste monsters wer-

den schandelijke hoeveelheden vuil, koe-

mest, haren, bloed en etter aangetroffen.

Slecht sluitende deksels van melkvaten
werden gedicht met kranten of oude kle-'

dingstukken, beddetijk of gordijn', aldus

den oud-direkteur van een keuringsdienst.

£r waren nog meer fraaie staaltjes van
wantoestanden. In koffiestroop, een gewild

artikel, werd tot twintig procent steenkool-

gruis aangetroffen, samen met weinig aan-

trekkelijke smaakmakers als Brusselse aar-

de, krijt en cacaoschillen. Duizenden lepels

en vorken werden ontdekt, die voor negen-
tig procent uit een giftig metaal beston-

den. Een limonade, die bijzonder chique

weid omschreven als 'sirop d'ananas, qua-

lité supérieure', bleek geen grammetje ana-

nas te bevatten, terwijl men wat aarzelt

over de superieure kwaliteit als men leest,

dat het spul bestond uit een kunstmatig
gekleurde aardappelstroopoplossing, aan-

gevuld met wat sacharine en een happje
suiker. Ook tijdens de eerste wereldoorlog

ging men zich nog uitbundig en welbewust
aan knoeierijen te buiten. Een groot krui-

deniersbedrijf verspreidde onder de filialen

zelfs lijsten met artikelen, die niet verkocht

mochten worden in gemeenten met een

vorm van toezicht. Overal elders wel!

In 1919 werd eindelijk een landelijk gel-

dende Warenwet aanvaard (die in 1935
nog eens werd gewijzigd). De gemeentelij-

ke en provinciale diensten, die inmiddels

waren opgericht (bijvoorbeeld in de grote

steden en in Groningen, Friesland en Dren-

NOTEERT

U
EVEN

18 okt.: viering 10-jarig bestaan Gemeen-
schapshuis.

21 okt.: Ned Ver. v. Huisvrouwen - Lezing

Hr. Witpenn (Kon. N. en Zd. Holl. Redd.
Mij) met film Gemeenschapshuis, aan-

vang 2 uur.

24 okt.: VVD afd. Zandvoort - Openbare
vergadering • Gemeenschapshuis.

27 okt. t/m 3 nov. Vogeltentoonstelling -

Zomerlust.

31 okt.: Kath. Vrouwengilde Zandvoort en

omstreken, Ned. Chr. Vrouwenbond, afd.

Zandvoort - 'Vrijwillig levenslang', spr.

mej. L. Stilma - Calvijnzaal, Julianaweg.

7 nov.: Humanistisch Verbond Gemeen-
schap Zandvoort - O. 'Ervaringen in Ko-

rea en Japan' Spr. G. C. van Gorcum,
Amstelveen met dia-vertoning - Gemeen-
schapshuis.

10 nov.: Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.

Zandvoort - Demonstratie betr. Indische

gerechten - Gemeenschapshuis.

13 nov.: Watersportvereniging 'Zandvoort'
• filmavond - Gemeenschapshuis.

15 en 22 noy.: Folklorever. 'De Wurf' •

uitvoering - Zomerlust.

19 nov.: Ned. -Ver. van Huisvrouwen, afd.

Zandvoort • kienmiddag - Gemeenschaps-
huis, aanvang 2 uur.

26 nov.: Kath. Vrouwengilde Zandvoort -

lezing mej. L. Molkenboer, spraak- en

zangpedagoge • 'De Krocht'.

the), bleven rustig voortwerken onder de
nieuwe wet. De keuringsdiensten hebben
het toezicht op alle eet- en drinkwaren
(met uitzondering van een deel van de

vleeskeuring). Bovendien worden regelma-

tig nieuwe artikelen aangewezen, waarop
toezicht noodzakelijk wordt geacht. Speel-

goed kan bijvoorbeeld met verkeerde verf

zijn behandeld, krijt kan lood bevatten, ter-

wijl behang ooit wel eens (in Engeland)
de dood van twee bejaarden veroorzaakte

doordat het arsenikum bevatte en in gas-

vorm verspreidde. De keuringsdiensten let-

ten nu ook op kleurstoffen, verdikkingsmid-

delen, verpakkingsmateriaal, toiletartikelen,

kosmetische waren, wasmiddelen, bedde-

goed, beddekruiken en radio-aktive stoffen.

Steeds belangrijker wordt het toezicht op
de huishoudelijke insekticiden en het ge-

bruik van bestrijdingsmiddelen in de land-

bouw. In de laboratoria van- de keurings

diensten wordt regelmatig gekontroleerd of

op groenten en fruit geen schadelijke res-

ten zijn achtergebleven van de bestrijdings-

middelen.

De zestien keuringsdiensten werken be-
trekkelijk zelfstandig. Eens per maand ver-

gaderen alle direkteuren om de gemeen-
schappelijke moeilijkheden door te nemen.
Het hoofd van een keuringsdienst moet van
alle markten thuis zijn. Hij moet iets af-

weten van scheikunde, bakteriologie en ju-

ridisch geschoold zijn. De specialisten in

de bedrijven moeten weten een deskundige
tegenover zich te hebben. De nadruk bij

het werk van de diensten is verlegd van
het konstateren van misstappen achteraf
naar de preventieve kontrole. De keurmees-
ters bezoeken onaangekondigd een reeks
van bedrijven en winkels. In alle vroegte
worden de melkcentrales bezocht, waar
vaak niet de melk zelf, maar de bus, waar-
in ze wordt vervoerd, streng wordt nage-
keken. In winkels worden monsters geno-
men, in hotels gekeken naar de hygiëne in

de keuken. De keurmeester is een beroeps-
pottekijker. In ons aller belang.

zandvoortmeeuwen en d.e.m,

konden zondag

niet scoren

Niet iedere zondag is het score-dag voor
Zandvoortmeeuwen. Dat hebben de elf in

gele shirts gestoken voetballers eergiste-

ren moeten ervaren in de wedstrijd tegen
het Beverwijkse DEM. De voorhoede van
de kustbewoners zag geen kans het leer

langs keeper Steenvoorden te werken,
maar ook de Beverwijkers konden zondag
niet tot scoren komen. Toch is er door bei-

de ploegen hard gewerkt om een beslis-

sende voorsprong te nemen en er waren
kansen te over — het zat er voor de elf-

tallen echter niet in. De ontmoeting vond
plaats op het hoofdveld van het sportpark
aan de Vondellaan en werd door ongeveer
duizend toeschouwers gevolgd.

Direkt na de aftrap kwam de bal in het be-

zit van de DEM-voorhoede en de verdedi-

ging van de thuisklup moest zich schrap
zetten om de eerste aanval van de gasten
te weerstaan. Nadat deze was afgeslagen

__, ... probeerden de bezoekers het opnieuw en
het nablussen. Enkele op het terrein staan- dit keer leek het er op dat hun doorbraak-

BEWONERS
VAN BUURTSCHAP
DOOFDEN VLAMMEN
Bewoners van de buurtschap Bentveld zijn
er vrijdagavond in geslaagd een brandje
op een terrein in de nabijheid van de Teu-
nisbloemlaan met behulp van takken en
scheppen zand te bedwingen. De brand-
weer van Zandvoort kon zich beperken tot

de bomen gingen door het vuur verloren

laatste nav-races

seizoen 1969

Afgelopen zondag organiseerde de Ne-

derlandse Autorensport Vereniging de laat-

ste autoraces van het wedstrijdseizoen '69.

Er deden zich tijdens de training op zater-

dagmiddag en op de wedstrijddag enkele

ongevallen voor, waarbij gelukkig niemand

lichamelijk letsel opliep.

Zaterdag sloeg Boy Hayje met zijn sport-

wagen onder aan de Hunzerug over

de kop. De wagen kwam tegen een vang-

rail terecht en werd volkomen vernield. De
coureur kwam ongedeerd uit de wrakstuk-

ken te voorschijn. Zondag vloog Jan Haze-

laar ter noogte van de voormalige boom-
aanplanting van de baan. Ook hij kwam er

goed vanaf.

Slechts een gering aantal toeschouwers

woonde de wedstrijden bij, waarvan hier de

uitslagen volgen.

EERSTE WEDSTRIJD
Standaardtoerwagens klasse tot 850 cc:

1. 'Houten Sam', Fiat 850 Sp., tien ron-

den (41.93 km) in 22.17.1=1 12.892 km; 2.

Horst Knauer. Snelste ronde: 'Houten Sam'
in 2.1 1 = 1 15.227 km.

Klasse 850—1000 cc:

1. Theo Koks in Fiat 850 Sp. in 22.02.1 =

114.172 km; 2. Hans Hoes. Snelste ronde

Koks in 2.09.9=1 16.203 km.

Klasse 1000—1150 cc:

1. Govert de Jong in DAF 55 in 22.43.3=

110.743 km. Snelste ronde voor De Jong

in 2.13.6=1 12.984 km.

Klasse 1150—1300 cc:

1. 'Cento' in NSU 1200 TT in 21.03.2=

119.496 km; 2. Hans Kok. Snelste ronde

Kok in 2.04.6=121.145 km.

TWEEDE WEDSTRIJD
Monoposto's:
1. Jan van Straaten in Lotus 5000 in

16.58.0=148.280 km; 2. Ton Strous in Lo-

tus 61. Snelste ronde Van Straaten in

1.37.6=154.66 km.

Klasse boven 1000 cc:

1. Henry Schouwink in Formule 850 in

18.9.0=123.63 km; 2. Rob van Boom. Snel-

ste ronde voor Schouwink in 1.56.8=

129.240 km.

Formule Vee:
1. Jaap Luyendijk in Beach in 17.08.9=

132.04 km; 2. Ron Swartsenburg in Beach

die de snelste ronde boekte in 1.52.5=

134.18 km.

DERDE WEDSTRIJD
Formule libre gesloten en sportcars:

Formule libre tot 1300 cc:

1. Tonio HHdebrand in Broadspeed in

19.03.3=132.028 km; 2. Jaap lesberts in

Glas 1300. Snelste ronde voor Hildebrand

in- 1.51.9=134.895 km.

Formule libre 1300—1600 cc:

1. Cees van der Bos in Havas, in 17.19.9=

130.640 km. Ook de snelste ronde in

1.53.7=132.759 km.

Formule libre boven 1600 cc:

1. Arie Ruska in Porsche Car. 904 in

17,22.2=144.835 km; 2. Gerard Schuiten

in TVR 1800 S. Snelste ronde Ruska in

1.41.5=148.717 km.

Sportcars tot 1300 cc:

1. Ed Swart in Fiat Abarth 1000 Sp. in

17.32.8=146.138 km. Ook de snelste ronde

in 1.41.5=148.717 km.

Sportcars 1300—1600 cc:

1 Henk Bosman in Maserati Birdcage in

18.41.8=134.558 km. Ook de snelste ronde

in 1.50.2=136.976 km.

VIERDE WEDSTRIJD
Toerwagens groep 5

Klasse tot 850 cc:
1.' Jan Brandsma in Fiat Abarth 850 in

19.18.3=130.32 km; 2. Rein Zwolsman in

Fiat Abarth 850. Snelste ronde voor

Brandsma in 1.54.6=131.72 km.

Klasse 850—1000 cc:

1. Rob Dijkstra in Fiat Abarth 1000 TCR
in 18.40.9=134.67 km; 2. Ed Swart in Fiat
Abarth 1000 TCR. Snelste ronde voor Dijk-
stra in 1.50.1 = 137.10 km.

VIJFDE WEDSTRIJD - Toerwagens groep 5

Klasse 1000—1300 cc:

1. Hans Oskamp in Austin Cooper in

18.13.0=138.104 km; 2. Henry van Oor-
schot in NSU 1200 TT. Snelste ronde Ernst
Berg in Austin Cooper S in 1.48.14=
139.585 km.

Klasse 1300—1600 cc:

1. Frans Lubin in Ford Escort TC in

17.35.2=143.051 km; 2. P. A. Zoontjes in
Alfa Romeo GTA. Snelste ronde Lubin in
1.44.1 = 145.002 km.

Klasse 1 600—2500 cc:

1. Wim Boshuis in Porsche 911 in 17.33.5
= 143.282 km; 2. Bob van der Sluis in Por-
sche 911. Snelste ronde voor Boshuis in
1.44.2=144.863 km.

poging met sukses zou worden bekroond.
De razendsnelle DEM-linksbuiten Bos gaf

de achterhoede geen enkele gelegenheid
zijn solo-ren op het ZVM-doel te onderbre-
ken en knalde de bal op korte afstand van
doelman Molenaar tegen de lat. De
aanhang van Zandvoortmeeuwen op de tri-

bune en achter de hekken loosde kollektief

een zucht van verlichting.

Even later liet Arend Stobbelaar de Be-
verwijkers een benauwd ogenblik doorma-
ken. Hij slaagde er in keeper Steenvoorden
uit zijn doel te lokken en schoot de bal

daarna in de richting van de lege ruimte
tussen de palen. De droomkans bleef een
droom: het schot was te zacht en de bal

bereikte het doel niet.

Na de rust gingen beide partijen aan de
sjag om de winnende goal te 'innen'. ZVM-
crack Arend Stobbelaar opereerde soms op
enkele meters afstand van het. DEM-doel,
maar zijn permanente bewaker Nooij en
keeper Steenvoorden wisten hem van sco-

ren af te houden.
Het moment van de middag leek aange-

broken toen, na een bijzonder fraai uitge-

voerde aanval van de thuisklup, Gerard
Nijkamp zich tussen de ver uitgelopen
Steenvoorden en het doel nestelde. Nij-

kamp zette genoeg kracht achter zijn

de h-bom

mogelijk onder kontrole

van de laserstraal

Franse geleerden zijn er in geslaagd met
behulp van een laserstraal — de straal die

als vermoedelijke oorzaak van een derde-

graadsverbranding In Zandvoort wordt be-

schouwd — een reeks van kleine thermo-

nucleaire eksplosies onder kontrole te

doen verlopen. Deze ontwikkeling wordt ge-

zien als een belangrijke stap op weg naar

het uiteindelijk gewenste resultaat: het on-

der kontrole krijgen van de energie van een

waterstofbom. De geslaagde proefneming

onderstreept ook de bezorgheid van som-

mige fysici die vrezen dat het gebruik van

laserstralen tenslotte zal leiden tot een

veel eenvoudiger manier om kernwapens te

produceren.

De proefnemingen worden gedaan in het
Franse centrum voor atoomonderzoek in de
buurt van Parijs.

Een aantal Amerikaanse laboratoria doet
op het ogenblik proefnemingen met super-
sterke laserstralen, waarbij men de ont-

dekking heeft gedaan dat er onder bepaal-
de omstandigheden neutronen vrijkomen
uit het bestraalde materiaal, een aandui-
ding dat er een samensmelting van ato-

men (kernfusie) plaats heeft.

De berichten over de Franse proef vor-

men echter de eerste openbare bekendma-
king dat men er in geslaagd is een sub-
stantiële stroom van deze deeltjes op te

wekken.
Het is de samensmelting van zogenaam-

de deuterium-kernen die de energie vrij-

maakt die karakteristiek is voor een water-
stofbomeksplosie. Deuterium is een isotoop
(vorm van een zelfde atoomsoort, doch
met verschillend atoomgewicht) van water-
stof, waarvan de kern zowel een proton
als een neutron bevat.

De reaktie waarbij telkens twee kleine

atoomkernen zoals die van deuterium sa-

mensmelten tot eén grotere kern (zoals

die van helium) is de energiebron van de
sterren en de zon. Deze kernsamensmel-
ting kan alleen optreden bij drukken en

temperaturen vergelijkbaar met die van de
zon.

Waterstofbomeksplosies moeten op gang
gebracht worden door een atoombomeks-
plosie die moet zorgen voor die ekstreem
hoge temperatuur en druk.

Bij hun proefnemingen richten de Fran-

schot, dat wel, maar de bal verdween hoog
over de lat in het veld achter het net.

DEM nam het initiatief onmiddellijk over
en de watervlugge en voor iedere achter-

speler ongrijpbare Van den Bos stormde
regelrecht op keeper Molenaar af. Ook de
linksbuiten had deze middag weinig geluk
en schoot het leer precies in de handen
van de ZVM-doelverdediger.

Na een kort duel om het bezit van de
bal op het middenveld joeg de geel-blauw
voorhoede het leer opnieuw in de richting

van de DEM-defensie. Nijkamp — onver-
moeibaar en snel reagerend — kopte de
bal op de vuisten van Steenvoorden. Zand-
voortmeeuwen inkasseerde deze nieuwe te-

leurstelling en bleef — aangemoedigd door
de supporters — de verdediging van de
gasten belagen. Nijkamp, Bruijnzeel en de
gebroeders Stobbelaar deden wat zij kon-
den om het winnende doelpunt in de wacht
te slepen. Maar hun talent en inzet waren
deze middag niet toereikend een zege te

bewerkstelligen. Het bleef een doelpuntloos
gelijk spel — méér zat er niet in.

Zandvoortmeeuwen heeft na afgelopen
zondag de leiding behouden, maar de top-

positie wordt sterk bedreigd door de Fo-
resters en Vitesse '22. Laatstgenoemde
klup is bezig een serieuze gooi te doen
naar het leiderschap in de afdeling.

BRAND
IN VERBINDINGSGANG
VAN TREINSTEL
Gisteravond is de Zandvoortse brandweer
tussen acht en half negen bezig geweest
met het bedwingen van een brandje, dat
was uitgebroken in de harmomka-verbin-
ding tussen twee rijtuigen van de trein

Maastricht—Amsterdam. De brand werd
door het NS-personeel ontdekt toen de
trein het station van de badplaats binnen-
reed. Het vuur is vermoedelijk ontstaan
door een weggeworpen brandende sigaret
of sigaar.

acm &et

sen een laserstraal op een hoeveelheid
deuterium dat op een ekstreem lage tem-
peratuur van enige graden boven het ab-

solute nulpunt is gebracht. Zodra het deu-
terium door de laserstraal wordt getroffen
stijgt de temperatuur ervan tot ongeveer
vijftien miljoen graden Fahrenheit. Hierdoor
smelten een aantal atoomkernen samen,
waarbij een kleine eksplosieve energieuit-

barsting ontstaat.

De onderzoekers hopen tenslotte met be-

hulp van laserstralen een proces in het le-

ven te kunnen roepen waarbij meer energie
vrijkomt dan nodig is om het proces op
gang te brengen.

'KOM '69'

WORDT ZATERDAG
GEOPEND
De ter gelegenheid van het 10-jarig be-

staan van het Gemeenschapshuis voorbe-
reide verenigingsmanifestatie 'Kom '69' in

het Gemeenschapshuis zal zaterdagmorgen
om 1 1 uur officieel worden geopend door
burgemeester A. Nawijn. De opening ge-

schied in de mr. Randagzaal.

Ditmaal een weinig opvallende, niet te

spektakulaire partij, die echter op overtui-

gende wijze laat zien, dat een meester te-

gen een grootmeester die op volle toeren
draait geen verweer heeft. Tevens leren

we uit deze partij, dat konsertpianist-

schaakmeester Taimanov het vak nog niet

verleerd is, al treedt hij de laatste tijd

weinig op de voorgrond.
Troianescu—Taimanov, Venetië 1969

1. d2-d4, Pg8-f6, 2. c2-c4, g7-g6, 3. Pbl-
c3, Lf8-g7, 4. Lc1-g5 (Deze weinig gebrui-

kelijke zet wordt af en toe door Smyslov
toegepast, maar veel gevaar schijnt Zwart
er niet door te lopen) 4. .. h7-h6, 5. Lg5-
h4, d7-d6, 6. e2-e3, c7-c6 (De theorieboe-

ken geven 4. ...c5 als het beste antwoord,
maar Taimanov kiest — mogelijk om het

spel in onbekende banen te brengen —
een heel andere opstelling) 7. Lf1-e2, 0-0,

8. Pg1-f3, Pb8-d7, 9. 0-0, g6-g5, 10. Lh4-

g3, Pf6-h5, 11. Pf3-d2, Ph5 x g3, 12. h2 x
g3, f7-f5! (De zwarte kansen liggen op de
koningsvleugel. Om Wit niet de gelegenheid
te geven het centrum te openen, ziet Zwart
van e7-e5 af) 13. Tal -cl, Pd7-f6, 14. b2-

b4 (Na de partij heeft men een ander plan

gesuggereerd: 14. Ld3 om eventueel e3-e4

te kunnen spelen en tevens veld e2 voor

het paard vrij te maken) 14. ...Kg8-h8, 15.

Pd2-b3, Lc8-d7, 16. d4-d5, c6xd5, 17. c4
x d5 (De eerste kleine onnauwkeurigheid;
sterker was 17. Pd5:) 17. ...Dd8-b6, 18.

a2-a3, Ta8-c8, 19. Pb3-d4 Zie diagram

ffif <W)
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19. ...f5-f4i (Voor de hand liggend, maar
de korrektheid van deze opmars berust op
een paar venijnige taktische finesses) 20.

g3xf4, g5xf4, 21. Dd1-d2 (De pointe

van 19. ...f4 was, dat op 21. ef4: zeer

steik 21. ...Tc3:', b.v. 22. Tc3\ Pd5\ 23.

Tc4, Pf4:, 24. Lf3, e5 benevens Lb5 ge-

volgd zou zijn) 21. ...Tf8g8, 22. Le2-f3,

Pf6-g4, 23. Lf3xg4, Ld7 x g4, 24 Pd4-e6,
f4-f3i, 25. Pc3-a4? (De tweede fout en

thans een beslissende. Geboden was 25.

g3, waarop Zwart waarschijnlijk het beste

met 25. ...Le5 voortzet, maar dan was de
zaak nog niet duidelijk geweest. De tekst-

zet wordt weerlegd) 25. ...Db6-b5, 26.

Tc1xc8, Tg8xc8, 27. Pe6 x g7, f3 x g2',

28. Tf 1 -e 1 (Of 28. Kg2:, Lh3+i etc.) 28.

...Lg4-h3 en Wit gaf op. Zo volgt op 29.

Kh2 DfH.

Elke donderdagavond SCHAKEN
in het GEMEENSCHAPSHUIS.



op woensdag en donderdag 15 - 16 oktober '.
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halen maar !

belgischnipn
EXPORT DlCK.g^,

ÖEOTE -^

FLESSEN

nog een artikel uit de>feesthoek i «

een combinatie van edele wijnen

met echte franse cognac. Een aperitief

waar U complimenten voor krijgt !

dat is nog eens een echt koopje

„WILCO"

SIASAUS
heerlijk zacht i

houdt het hart gezond i

doe als velen - neem deze

GOLD QUELL

436-1

fzuiver plantaardig l

't wordt tijd voor

wees handig, neem een paar_blikken .'

VOOR AL DEZE AANBIEDINGEN GELDT
NADRUKKELIJK: ZOLANG DE VOORRAAD STREKT !

ons grote succes '.

VAQUUMKOFFMW
2 dagen lang deze lage prijs ilfS^I
om iedereen te overtuigen van 'Una?

|

de geweldige kwaliteit l

moderne huisvrouwen gebruiker)

P0U£ iow^-^bi®

yoor een helder aanrecht !

FUN£E MAAT

WAFELDOEKEN
deze aanbieding zal wel nooit meer
komen..... néém ze '.

dat komt van pas

WiTIEPEPERl
in handige strooibus '.

voor de moderne vrouw .'

H.ÊSANOE enorme

HAARLAK Mfc
met |00% kwaliteitsgarantie" I

halen maar 2volle dagen op
woensdagen donderdag lê-lóoktober ixjj

MONTEUR
AAN HUIS!

T.V. RADIO • WASAUTOMATEN, enz.

Vrijblijvend prijsopgaaf

TELEFOON 02507-5951

CASH&CARRY
PAVÉX

U bespaart honderden guldens
:^

STOOMGEftAAL

mtisTox

PAVEX'
Duizenden

NAAIMACHINES

RADIO -TV. - KOELKASTEN;
VLOERBEDEKKING f

Industrieterrein CRUQUIUS

Autobusdienstonderneming
vraagt sollicitanten ter opleiding tot

buschauffeur
voor de standplaatsen Haarlem,
Leiden en Voorburg.

• Rijbewijs BE vereist

• Gratis opleiding voor rijbewijs BCDE

• Goed salaris

• Goede sociale voorzieningen

• Vrij vervoer -ook voor het gezin

-

op het gehele lijnennet

• Gratis uniform

• Vijfdaagse werkweek.

Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen door
onderstaande coupon te zenden aan:

NOORD-ZUID-HOLLANDSE
VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V.

Leidsevaart 396, HAARLEM

Naam:

Adres:

Woonplaats;

Leeftijd

Z.C. 14-10

Jongen gevraagd (16 jr)
voor bestellingen e.d. en .assistentie in de winkel,
(bromfiets aanwezig).

T. v.d. VOORT - WIJNEN EN DELICATESSEN
HALTESTRAAT 36

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

een NET, maar vooral eerlijk MEISJE als

leerling-verkoopster
Zomer- en wintervakantie, vijfdaagse werkweek.

NOOY
Grote Krocht, tel. 2885, na 18 uur 4994 bellen.

NOTTEN
HALTESTRAAT 59

Koala tricot pyama's
Nu lager In prijs! - Zolang de voorraad strekt!

Normaal NU

maat 116 / 11,50 min ƒ2,— f 9,50

maat 128 ƒ 12,50 min ƒ2,50 f 10,—
maat 140 ƒ 13,50 min ƒ2,50" ƒ11 —
maat 152 ƒ 14,50 ,min ƒ2,50 ƒ 12,—
Koala jongens ondergoed; Robson jongens pija-

ma's; Robson jongens overhemden.

Voorzorgzegels nemen wij aan — Contantzegels

ANDERSON
arts

AFWEZIG
tot 18 oktober

Waarn. de doktoren Zwer-
ver, Flieringa en Drenth.

Te koop: 2 stalen waslijn-
palen voor f 10,-. Treubstr.
2, Zandvoort.

Poesje, af te halen De Sa-
vornin Lohmanstraat 1, te-

lefoon 4023.

Kindermeisje gevr., 3 midd.
p.w. Tel. 2929. v. Heems-
kerckstraat.

Huisvr. b.z.a. voor kinder-
oppas, tot 4 jaar, liefst

's morgens Kinderen moe-
ten gehaald en gebracht
worden. Br. ond. nr. 9002
bur. Zandv. Courant.

Prima Solex te koop, met
verz. ƒ 70,- Kostverloren-
straat 38.

Oliehaard met vat te koop.
Haarl.str. 53, Zandvoort.

B.z.a.: net meisje voor va-
kantiewerk, 20 t/m 25 okt.
Telefoon 3216.

Aangeb.: groot bovenhuis.
Haarlem. Gevr. kleiner huis
te Zandv. Br. ond. 9001
bur. Zandv. Courant.

Te koop: Fasto geyser,
(aardgas), 2 jr. oud. Fah-
renheitstr, 47, tel. 5386.

AUTO TE KOOP, i.pr.st.

verkerende Fiat 500 - nwe
I accu en cocosmatten -

bouwjr. 1961, loopt goed,
ƒ375,- Tel. 3764. Frans
Zwaanstraat 90.

HOGE BIJVERDIENSTE
(o.a. thuiswerk voor ieder-

een) aanb. Postz. insl.

, Postbus 18, Tongeren, Bel-

I
gie.

I /oor al uw onderhouds-
werk en reparaties.
Ook voor spoedgevallen!

|

Telefoon 5566.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.

Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven
te delen in voorspoed en
tegenspoed.

Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij

geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe te ko-
men.

Vraagt U eens onze uitge-

breide kleurenreportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-

tingen. Het Duits-Neder-
landse bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

Te koop gevr.: huisje voor
dame alleen. Br. ond. nr.

9003 bur. Zandv. Courant.

Gevr.: meisjesfietsje + 10
jaar. Br. ond. nr. 9004 bur.

Zandvoortse Courant.

Herenkapsalon
L. F. HAAGEN

Swaluëstraat 15

VAKANTIE
van 13—27 oktober

Te koop: Riemersma kin-

derwagen, opv.baar, kleur:

donker rood, als nieuw.
Lorerttzstr. 248, tel. 5430.

mm 'M 1
v * f M.VANDEN

^3AC HERMANS

K.J.C. 'NOORD'
Nu de helft van de ,maand oktober 'er op

zit' ziet de stand in de oktober-kompetitie

er als volgt uit: de hr. H. Biekman, 10550

pnt; mevr. Paap, 10502 pnt.; mevr. Koper,

10399 pnt. en mevr. Stokman 10052 pnt.

RANGLIJST ZANDV.M. 1

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte

abonnementsprijs f 10,- per jaar

per post / 11.-; buitenland f 13,-

losse exemplaren 20 cent

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 21 35

ZANDV
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

OUD-RAADSLID
W. PAAP OVERLEDEN
Na een langdurig ziekbed is op 74-jarige
leeftijd het oud-raadslid, de heer W. Paap
overleden. Van 1 september 1931 tot 3
september 1935 vertegenwoordigde de hr.

Paap de lokale politieke groepering 'Zand-
voorts Belang' in de gemeenteraad. Verder
genoot hij in de badplaats bekendheid ais

makelaar en veilingmeester. De teraardebe-
stelling heeft gistermiddag plaats gehad
op de Algemene Begraafplaats in Zand-
voort-noord.

' &

Tot en met 31 december heeft via verkoop-

adressen — ook in Zandvoort — de jaar-

lijkse aktie plaats ten bate van het Kinder-

fonds van de Ver. Naties, de UNICEF.
Het fonds is een toonbeeld van internatio-

nale samenwerking. Het besteedt de vrij-

willige bijdragen van regeringen en parti-

kulieren voor het welzijn van kinderen over-

al ter wereld, ongeacht ras, geloof, natio-

naliteit of politieke kleur. Een belangrijke

bron van inkomsten voor het kinderwerk

zijn de UNICEF-vvenskaarten èn agenda's,

die tijdens de jaarlijkse aktie worden ver-

kocht. Het motto voor de aktie luidt: Groet

een vrind en help een kind'.

De UNICEF-kaarten kosten f 5,- per doos,
inhoudende een reeks van tien kaarten en
tien enveloppen. Elk jaar worden een aan-
tal reeksen kaarten uitgegeven, die repro-

dukties zijn van schilderijen van kunste-
naars uit vrijwel alle landen van de wereld.
De schilderijen beelden vooral landschap-

pen uit, kerstmis, de 'winter en kinderen.

Bij vele kaarten is de uitbeelding sterk be-

invloed door de nationaliteit van^de kunste-
naar, die evengoed Pools , of Tsjechoslo-
waaks, als Canadees of 'Mexicaans kan
zijn.

De UNICEF-kaarten worden verkocht per
doosje. Aan de binnenzijde van de kaarten
staat geen tekst. Hierdoor kunnen de kaar-

ten worden gebruikt als korrespondentie-
kaarten voor b.v. gelukwensen maar ook
voor menu's, uitnodigingen en aankondigin-
gen, omdat er een eigen tekst op kan wor-

den gedrukt.
Als men de kaarten als wenskaarten wil

gebruiken voor 't kerstfeest en het nieuw-
jaar zijn daarvoor inlegvelletjes verkrijg-

baar met een wenstekst in 6 talen. Dit zijn

de 5 officiële talen van de VN: Engels,
Frans, Spaans, Russisch, Chinees en bo-

vendien de tekst 'Beste wensen' in Neder-
lands.

Naast deze kaarten is a f 7,50 de UNI-
CEF-agenda voor 1970 te koop. Bij elke

week van het jaar is in de agenda een zeer
goede reproduktie van een kunstwerk op-
genomen. Al de kunstwerken hebben kinde-

ren als onderwerp. Vierenvijftig kunste-

naars uit verschillende landen — w.o. twee
Nederlanders: Fiep Westendorp en Paul
Citroen — hebben hiervoor werk afgestaan
dat nog niet eerder door de UNICEF is ge-
reproduceerd.
De agenda is zodanig samengesteld dat

men aan het einde van het jaar al de be-
schreven bladen er uit kan halen en dan
een boek met 54 reprodukties overhoudt.

Uit de opbrengst van kaart- en agenda-
verkoop voorziet UNICEF meer dan hon-
derd landen van materiaal, instrumenten,
medicijnen, installaties van zuivelfabrieken
en gezondheidscentra.

Verder bekostigt het de opleiding van in-

heemsen tot medisch personeel. Het steunt
een groot aantal projekten: massakampag-
nes ter bestrijding van volksziekten, reizen-

de gezondheidsdiensten, voedingsprogram-
ma's en gezondheidscentra voor moeder en
kind. Jaarlijks ondervinden zestig miljoen
kinderen en hun moeders direkt hulp van
de UNICEF.
UNICEF is geen liefdadigheidsorganisa-

tie. De landen worden gesteund volgens
een help-u-zelf-systeem, dat permanente
verbetering van het welzijn van kinderen
waarborgt. De landen, moeten de hulp van
UNICEF aanvullen met materiaal en man-
kracht die ter plaatse beschikbaar zijn.

In Zandvoort zijn de kaarten en agenda's
van de UNICEF te verkrijgen bij:

Boekhandel v. Petegem, Kerkstraat 28, tel.

4201; en Kunstnijverheid 'De Groene Lan-
taarn', Haltestraat 10, telefoon 3469.

(Advertentie)

Aan de docenten der middelbare scholen
van Zandvoort en omstreken.
Leraren met hun leerlingen zijn van harte

welkom in GALERIE EYLDERS, Haltestraat

77, Zandvoort.

Gezien de grote belangstelling gaarne een
telefoontje. Tel. 02507-5104.
Tot 14 november bestaat de expositie uit

schilderijen van Antoon Rooskens (cobra-
groep) en plastieken van Jaap Mooy.

Hoogachtend,
J. M. EYLDERS.

h MyA*&i

pierplan staat niet

op agenda van

de raadsvergadering van dinsdag

BEN CRAMER
TREEDT OP
VOOR DUYSTERGHAST
De zanger Ben Cramer, die onlangs met
sukses is opgetreden in het internationale
songfestival in de Braziliaanse stad Rio de
Janeiro, heeft een uitnodiging van het be-
stuur van sociëteit Duysterghast aanvaard
voor de leden van Duysterghast een aantal
favoriete nummers uit zijn repertoire te ko-
men zingen. De uitvoering vindt a.s. zater-

dag plaats in de sociëteit, gevestigd in het
Strandhotel aan de zuid-boulevard. Ben
Cramer zal worden begeleid door 'The Mu-
sic Strings'.

AGENDA
voor de openbare vergadering van de Zand-
voortse gemeenteraad op dinsdag 21 okto-
ber a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis.

1. Notulen van de vergadering van 23
september 1969

2. Ingekomen stukken.
3. Benoemingen, enz.

4. Begrotingswijzigingen
5. Rekening-courant-overeenkomst met de

N.V. Bank voor Nederlandsche Ge-
meenten.

6. Belegging van overtollige, kasgelden in

1970.
7. Aangaan van kasgeldleningen in 1970.
8. Aanvragen ex art. 72 der lager onder-

wijswet 1920.
9. Deelnemen in een door de gemeente

Heemstede te verlenen garantie voor
oprichting van een nieuw Diaconessen-
huis.

10. Wijziging van de verordening op de
heffing en invordering van een vuilnis-

emmer-retributie.

11. Advies van de commissie van beroep-
schriften inzake een beroepschrift van
J. J. de Jong.

12. Voorziening in c; a vakature in de kom-
missie van bijstand voor sociale zaken
en de bedrijven.

13. Aankoop perceel Stationsstraat 19.

14. Afvaardiging naar een zitting van de
Raad van State (kwestie J. J. Pas).

15. Reservering bouwterrein ten behoeve
van de N.V. Bouwcontact.

16. Grondtransaktie met mevr. C. J. Das-
ten Broeke.
Rondvraag.

,'. •• ;
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,, BROMMERS

VER5TEEGE
HHLTESTRÏIB -TEI- :«9a - ZflNOVOORr

Dinsdag 21 oktober a.s. komen de 16

Zandvoortse volksvertegenwoordigers bij-

een om een agenda van 16 raadsvoorstel-

len te behandelen met de gebruikelijke

rondvraag als sluitstuk van de vergadering.

Het ontwerp-bestemmingsplan 'Zeereep-
Noord 6', beter bekend als het pierplan,
dat in de komende vergadering aan de or-

de zou komen, is er niet bij. Volgens insi-

ders heeft de bestudering van de vele te-

gen het plan ingediende bezwaarschriften
zoveel tijd in beslag genomen, dat het in-

dienen van het ontwerp moest worden uit-

gesteld. Vooral het adres van de bewoners
van de Karel Doormanstraat, die vrezen
dat de bouw. van de in het plan geprojek-
teerde 3 zestig meter hoge torenflats

enorme windoverlast voor de omgeving tot

gevolg zal hebben, zou indruk hebben ge-
maakt. Het wordt dan ook niet uitgesloten
geacht dat hun bezwaren een wijziging van
het bestemmingsplan tot gevolg zal heb-
ben.

Een ander, voorstel dat niet op de agen-
da prijkt is de bouw van een bejaardenhuis
in het Kostverlorenpark. De raadsleden
brachten gisteren een werkbezoek aan een
gloednieuw bejaardenoord in Schoonhoven,

BURGERLIJKE STAND
10 oktober 1969 16 oktober 1969

Geboren: Johannes Wilhelmus Maria, z.v.

A. E. M. Crabbendam en M. J. Meeuwis-
sen.

Overleden: Otto Oscar Nelwan, oud 70
jaar, geh. met C. L. van Heuven van Stae-
reling; Mathilde Jeannette Thors, oud 86
jaar, geh. gew. met M. Gomperts.

Ondertrouwd: Cornelis Benschop en Ans-
je Cornelia Hollenberg; Peter Ary Martin
Howell en Yvonne Draijer; Johannes Caro-
lus Franciscus Hogerheijde en Marijtje

Geertruida Maria van den Bogaard.
Gehuwd: Johannes Robert Zwartbol en

Maren Annegien Kost; Jacob Posthumes en
Elsje Verkerk; Rutgerus Hendricus Warmer-
dam en Marie Madeleine Hildering; Edward
Pieter Kerkman en Carla Pieter Anthonia
Waterdrinker; Hans Kramer en Anna Catha-
rina Hilversum.

Geboren buiten de gemeente: Arthur Jo-

sephus Henricus, z.v. J. P. G. van Deursen
en T. A. C. Kats; Mare. z.v. H.W. Mole-
naar en A. G. Paap; Michael Pieter Antho-
ny, z.v. P. van Oostendorp en J. M. Mark-
hof; Jochen Aiexander, z.v. W. A. C. Klok-

kers en M. P. J. A. van den Brink.

Overleden buiten de gemeente: Henriette

Nicoline Alexandrine Hendrika Smith, oud
80 jaar, ongehuwd; Willem Paap, oud 74
jaar, geh. met G. Meijer; Ernst Weber, oud
80 jaar, geh. met M. Brokstra.

teneinde zich van diverse aspekten van de
bouw van een modern tehuis op de hoogte
te slelJen. De tijd tussen werkbezoek en de
raadsvergadering werd te kort geacht om
met een afgerond en waterdicht ontwerp bij

de raad te komen.
De agenda voor de bijeenkomst van a.s.

dinsdag biedt op het eerste gezicht weinig
interessante punten, nu pierplan en bejaar-
dentehuis ontbreken. Overigens wil dit niet

zeggen dat het geen boeiende en levendige
avond kan worden. Tamme agenda's heb-
ben in het verleden wel meer geleid tot

spektakulaire debatten.

'GROOT KIJKDUIN'

ORGANISEERT KOLLEKTE
De direktie van het kindertehuis 'Groot
Kijkduin' verzoekt ons de aandacht van de
lezers te willen vestigen op het volgende:

In de week van 20 tot en met 25 oktober
zal voor het Kinderhuis 'Groot-Kijkduin' te

Zandvoort, de jaarlijkse huis-aan-huis kol-

lekte v/orden gehouden.
De opbrengst van deze inzameling zal— mede met de steun welke reeds werd

ontvangen — worden aangewend voor de
bouw van een vakantiehuisje ten behoeve
van de 70 kinderen welke in het Kinderhuis
verblijven.

Reeds vele jaren komen de inzamelaars— vrijwel nergens vergeefs — aan de deur
en door de prachtige resultaten die steeds
werden bereikt, trekt men er steeds weer
met hetzelfde enthousiasme op uit. Mogen
wij ook dit jaar weer een beroep doen op
uw vrijgevigheid voor de kinderen?
U helpt er mede de plannen voor het va-

kantiehuisje werkelijkheid te doen worden.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Voor

RADÏO en TV
naar

lio Peeters nv

ook voor uw

grammofoonplaten
naar

Radio Peeters nv

affaire j. j. pas

opnieuw voor de kroon

'De heer Pas heeft zich destijds alleen

voer de toepassing van de Kieswet in

Zandvoort laten inschrijven'. Deze konklu-

sie trekken burgemeester en wethouders

uit de motivering van het indertijd geno-

men raadsbesluit de heer Pas niet tot de

Zandvoortse volksvertegenwoordiging toe

te laten.

Zoals bekend was bij de kommissie van
onderzoek naar de geloofsbrieven van de
heer Pas ernstige twijfel gerezen over de
vraag of deze wel daadwerkelijk in de ge-

meente woonachtig was. Hij had een wo-
ning in Amsterdam, waar ook zijn vrouw
en kinderen verblijf hielden, geen telefoon-

•en giroadres in Zandvoort en had alleen

bij een in de badplaats woonachtig familie-

lid een pied-a-terre. De gemeenteraad bp-

sloot toen de heer. Pas niet als raadslid

te aksepteren.
Nadat Gedeputeerde Staten van Noord-

holland een beroepschrift vdn de heer Pas
hem tot de raad toe te laten ontvankelijk

had verklaard vernietigde de Kroon dit be-

sluit op formele gronden. Na een nieuwe
behandeling van zijn beroepschrift door
GS besloot dit kollege de heer Pas ander-

maal tot de raad toe te laten. Direkt na
dit besluit tekenden zeven Zandvoortse af-

gevaardigden tegen deze beslissing appèl
aan bij de Kroon.
Op donderdag 4 december a.s. dient de

affaire opnieuw voor de Raad van State
B. en w. stellen de raad thans voor burge-
meester Nawijn te machtigen het raadsbe-
sluit de heer Pas als volksvertegenwoordi-
ger af te wijzen, nader toe te lichten.

en natuurlijk ook voor

grammofoon en

bandrecorder
naar

Radio Peeters nv

en bovendien voor uw

huishoudelijke

naar

Radio Peeters nv
PASSAGE 11 — ZANDVOORT

WATERGETIJDEN

S§^

okt.

HW
19 9.27

20 11.05

21 — .

—

22 0.51

23 1.45

24 2.25

25 3.05

LW
4.30

6.00

7.30

8.30

9.30

10.00

11.00

HW
22.11

23.34

12.25

13.22

14.07

14.45

15.24

LW
17.00

19.00

20.00

21.00

22.00

22.30

23.00

berijdbaar

strand

13.00-20,00

15.00-21.30

3.30-10.30

5.00-11.30

5.30-12.00

6.30-12.30

7.00-13.00
*,'-Sw jw,va-> ï\ S-.-.-Ï. i^Av^^.Ai , <<* **•*% &*,>.,*•$ }-' f

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

JUMPING AMSTERDAM

WERELDS
BESTE SPRINGRUITERS

komen op

24, 25 en 26 oktober 1969

naar Amsterdam.

R.A.I.-gebouw

Plaatsbespreking:

Telefoon 20 - 73 06 41.
GÖN CO UR£ H I PPIQUE
NIEUWE lï.AI.-iiW'OUW AMSTÈBDAM



FAMILIEBERICHTEN

Op vrijdag 31 oktober a.s. zijn onze
geliefde ouders en grootouders

E. DE MUINCK
en

L. DE MUINCK-LADENIUS

veertig jaar in de echt verbonden.

Hun dankbare kinderen en kleinkin-

deren wensen hen beide nog vele

jaren in goede gezondheid toe.

Tot onze grote droefheid overleed
heden mijn geliefde man, onze lieve

zorgzame vader, groot- en overgroot-
vader

ERNST WEBER
op de leeftijd van 80 jaar.

M. Weber-Brokstra

Amsterdam:
E. A. van der Kamp-Weber
W. van der Kamp
E. H. Weber
W. E. Weber-Gude

Zandvoort:
H. Rawi-Weber
H. F. C. Rawi
H. E. Weber .

E. Weber-Schaap.
Klein- en
achterkleinkinderen

Zandvoort, 14 oktober 1969
Duinweg 25

De begrafenis heeft heden plaatsge-

vonden op de Algemene Begraaf-
plaats te Zandvoort.

Moedercursus
uitgaande van de Zandvoortse Kruis-

verenigingen. Aanvang 29 oktober

a.s. in de middaguren in het consul-

tatiebureau aan de Van Lennepweg.

Aanmelden, ZO SPOEDIG MOGE-
LIJK, bij de wijkverpleegsters.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Bevolkingskontrole
Aan alle daarvoor in aanmerking komende
bewoners zijn onlangs weer de bekende
blauwe bevolkingskontrolekaarten verzon-

den. Velen hebben reeds de antwoordkaart
ingevuld teruggezonden.
Aan degenen die om welke reden dan ook
tot op heden niet in de gelegenheid waren
om aan het verzoek van het gemeentebe-
stuur te voldoen, wordt verzocht alsnog be-

doelde antwoordkaart te retourneren.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4.

telefoon 2058.
P. Flieringa. Brederodestr. 1, tel. 2181.
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091.
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,
telefoon 5600.
J. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 18 en zondag 19 oktober:
Zr. E. Reitsma, Van Lennepweg 42,
telefoon 2382.

APOTHEEK:

Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
3132 33.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 19 oktober:

Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru. Oogstdienst.

Medewerking Zandvoorts Chr. Kinder-

koor.

In Noord geen dienst wegens gezamenlijke

dienst in de Kerk.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

Zondag 19 oktober:

10.30 uur: prof. dr. C. J. Bleeker, (n.h.)

te Amsterdam.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15

Zondag 19 oktober:

10.00 uur: dr. M. J. Mulder, Badhoeve-
dorp.
17 uur: ds. J. de Waard.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN:
zaterdag 19.30 u„ zondag 9.30, 1 1.30 u.

AUGUSTUS:
7.30, 8.30, 9.30, 11.30 en 19.30 uur.

DEUTSCHE MESSE, t/m 25 augustus:

Samstag 20.30 Uhr - Sonntag 8.30 Uhr

BIJKERK NOORD, Linnaeusstraat

H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en Uu.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag 3 uur n.m. Samenkomst in 'Pniêl',

Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Madoerastraat 1, Haarlem N.
Zondag 9.30 en 16.00 uur;

Woensdag 20.00 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 10.00 uur: korte bijbelbespre-

king. Paradijsweg 16 te Zandvoort.
Maandag 19.30 uur: bijbelstudie, Para-

dijsweg 16 te Zandvoort.
Zaterdag 9.30 uur: korte bijbelbespre-

king. Paradijsweg 16 te Zandvoort.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 12 oktober:

9.45 uur, Hilv. I. Vraaggesprek met prof.

dr. F. Grewel.

SANDERS haarboetiek en

dameskapsalon

Enkele prulken, de laatste van div.

series zijn sterk verlaagd In prijs!

Om een misverstand op te heffen,

maken wij U er op attent dat het

niet nodig is een pruik te kopen om
uw eigen haren of pruik in onze Kap-
salon te laten behandelen.
Wel gaarne op afspraak, tel. 3618.

Komt u ook vrijdagavond in café-

Restaurant

„De Kousepael"

mosselen

eten?
O.a. gekookte, gebakken mosselen,
paté, toast, boter, enz.

Uitnemende keuken - Vriendelijke

attente bediening.

ledere vrijdag verse aanvoer!

Wim Bos speelt zondags v.a. 16 u.

Speciale

Jenever 8,75 p. ltr.

Oude jenever 8,95 p. ltr.

Vieux 8,95p.ltr.

Citroen jenever 7,95 p. ltr.

Citroen BRANDEWIJN ... 6,95

BESSENJENEVER 6,95



VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

• AANLEG

• OMBOUW
• ONDERHOUD

• REPARATIE

* CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

* OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies!

BOERLAGESTRAAT 19 • TELEF. 2972

SLAGERIJ

HALTESTRAAT 3

Extra aanbevolen
REKLAME Ie KWALITEIT

GEMEST KALFSVLEES

500 GRAM KALFSLAPPEN . . 4.48

500 GRAM KALFSROLLADE . 4.48

500 GRANfKALFSFRIKANDO . 5.48

KALFS-OESTERS, SCHNITSELS

BIEFSTUK f 1.20 per 100 gr

500 GRAM KALFSBORST . . . 4.48

500 GRAM KALFSBORSTLAPP. 4.28

RUNDVLEES

500 GRAM R0SBIEF 4.88

500 GRAM FIJNE RIBLAPPEN 3.98

500 GRAM BIEFLAPPEN . . . 4.15

500 GRAM PRACHT LAPPEN 2.98

100 GRAM MALSE BIEFSTUK . 1.30

DINSDAGS:

VARKENSVLEES
500 gr. varkensfrikando . 4.88

500 gr. varkensrollade . . 4.88

500 gr. hamlappen ..... 3.98

500 gr. haasfilet 5.20

500 gr. varkenskarbonade 3.25

LAMSVLEES
500 gr. lamsbout 3.98

500 gr lamslappen .... 2.98

500 gr. lamskarbonade . . 1 98

1 kilo lamskarbonade . . . 3.50

500 gr. lamshaché 1.38

1 kilo lamsrollade . . . . 2.98

WEEKENDREKLAME
100 gram ham en
100 gram boterhamworst

samen 1.19

750 gram mooie
runderlappen 3,98

500 gram
varkenskarbonade 2,98

HEERLIJKE VLEESWAREN
PER 150 GRAM
VEEL VOORDELIGER!!

150 gr. gebr. rosbief 1,59

150 gr. gebr. frikando ....1,59

150 gr. achterham
,

1,59

150 gr. gebr; gehakt 0,69

150 gr. boterh.worst 0,79

WOENSDAGS:
500 gram heerlijk

vleesgehakt .... 1,68

3 slavinken 0,99
3 hamburgers 0,99
3 frikandellen ....' 0,99

150 gr. osseworst 0,98

150 gr. cervelaatw 0,98

1 50 gr. boerenworst 0,98

150 gr. paté 0,98

150 gr. saks 0,69

150 gr. leverkaas 0,79

DONDERDAGS:
250 gr. bief tartaar 1,68

250 gr. rauwe lever 0,78

1 kg doorregen

runderlappen 3,98

VOOR UW HOND EN POES:

KOPVLEES, HART, UIER, PENS

mmmM
INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

bulp in de huishouding • f
LAKENS

TAFELLAKENS

MOLTON DEKENS

SLOPEN
DOEKEN

wassen en strijken wij voor U . . .

.

Uw goederen zijn ook verzekerd!

KASTKLAAR!

VASÜNIE N.V. wassalon
Haltestraat 63b

J

sautomaten
'£ inruil oude wasma-

Betaling in overleg.

'chtingen VELO,
traat 37, Zandvoort.
4590 en Grote Markt,
-Jansstraat, Haarlem.

°°n (023) 320423.

jerhuur D. F. Pleters
ds de nieuwste wagens,
van 1966 en 1967

\- per dag
™l • Volkswagens •

Kapitan - Rekord
?" Chevrolet Impala's.
str.2, tel. 4200 en 3652

NOTTEN 3
HALTESTRAAT 59 '

BABY - KINDERKLEDING
LEUKE ROKKEN, OOK VISTRAM

VESTEN - TRUIEN
HELANCA SKIBROEKEN - JONGENSBROEKEN

JURKEN - SPENCERS
MAJO'S, DRALON BIX NYLON

Grijze V-hals PULLOVËRS 20% KORTING
maten 981 16-1 28- 146

Voorzorgzegels

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT '13

Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Schilders-

bedrijf

H.C. v. tyfy

In overlegmet de Pharmaceutisch

inspekteur te Amsterdam, zijn de

Zandvoortse Apotheek en de

Zeestraat Apotheek, zaterdag-

smiddags, wanneer zij geen dienst

hebben (dns ieder om de week)

met ingang van 1 november
om 1.30 uur GESLOTEN

W. F. HOOGSTRATEN
H. B. A. MULDER
apothekers

uv

Gevr.: kooi met grote bo-
dem. Telefoon 5882.

Te koop: Gelderse platte-

buiskachel, plus volle tank,

f 250,-, na 7 uur, tel. 5004.

GEVRAAGD:

net meisje
VOOR DE WINKEL.

SLAGERIJ KONING
SCHOOLSTRAAT 3 — TELEFOON 2939

Openbare vergadering V.V.D
op vrijdag 24 oktober a.s.

Spreker:Hans Wiegel, Tweede Kamerlid der VVD

Aanvang 8 uur in het Gemeenschapshuis.
Toegang gratis Toegang gratis

Notaris E. J. M. WEVE, Kostverlorenstraat 13,

telefoon 2930, vraagt

een typiste
Sollicitaties gaarne na telefonische afspraak.

Gevr.: net meisje ± 16 jr.,

lief v. kinderen, ma. t/m
vrijdag van 9 tot 5 uur.
Meerdere hulp aanw. Goed
loon. Tel. 5033. Br. ond.
nr. 8202 bur. Zandv. Crt.

Te koop: 2 oliehaarden, een
grote en kleine, merk Sie-
gen, nw. prijs ƒ 800,- met
thermost. voor elk aanne-
melijk bod. Marnix van St.

Aldegondestraat 3.

Exclusieve bruidsreportages
ROB LANGEREIS

Koningstraat 25, tel. 3233.

U kunt het

toch niet

afschreeuwen .

Een gewonnen, nooit gebr.,
polaroid kamera, mod. 210
f 175,-. Haarlemmerstr. 82,.

telefoon 5011.

Te koop aangeb.: jongens-
fiets. Telefoon 2775, Hoge-
weg 52.

Jong Zandv. echtp. zoekt
klein woonhuis te koop.
Willem Draijerstraat 4.

Wil degene, die woensdag-
middag 15 okt. plm. 4 uur
tussen Bentveld en Zandv.
in bus 80, richting Zandv.
een beige tas heeft gevon-
den, kontakt opnemen met
de eigenaresse. Er zijn her-
inneringen aan verbonden,
wordt beloond. Tel. 020-
795112, mevr. Allaart, Cort
v.d. Lindenstr. 12, Amster-
dam-zuid.

/oor elk klusje o£ karwei, het hout van

Wa JANSEN hoort er hij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kameriingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuiverings-

installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107.

GEMEENTE ZANDVOORT
Ter secretarie kan worden geplaatst

een typiste telefoniste
Mavo-opleiding vereist.

Salaris nader overeen te komen.
Schriftelijke sollicitaties binnen een week aan de
gemeentesecretaris, Raadhuis, alhier.

Van Kessel

voor pianostemmen
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

BEHAN6
KEUR-VERF

Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau

Telefoon 2638

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf - Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster

Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121
Telefoon 4024.

E. v.d. BERG
METAALBEDRIJF

Bel 4852
voor hek- en rasterwerk,
schuttingbouw en diverse
reparaties.

i/oor al uw onderhouds-
werk en reparaties.

Ook voor spoedgevallen!
Telefoon 5566.

Te huur gevr. 3 a 4 kamer-
flat voor 1 a 2 jaar.

Tel. 020-730332.

Gevr. werkster, 1 ocht. per
week van 9-12.30, ƒ 15,-.

mevr. L. Zwemmer, Ten Ka-
teplantsoen 5.

Werkplaats ruimte gevr.
te huur of te koop. Br. nr.

8201 bur.-: Zandv. Courant.

T.V. Philips, mooi gr. beeld
salon meubel met deuren,
ƒ 125,-. Zeestraat 57, tel.

4590. ;

Straatmakersbedrijf vraagt
otterlieden, 15-18 jaar. A.
Koper, Célsiusstraat 20, te-

lefoon 3753.

Flinke werkster gevr., een-
maal p.w. in flat bij echtp.
zonder kind. Tel. 4809.

HOGE BIJVERDIENSTE
(o.a. thuiswerk voor ieder-
een) aanb. Postz. insl.

Postbus 18, Tongeren, Bel-

gië.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

BèBoterhoven de Haan
gedipl. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds!

wanneer U de goede hoe-

danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht

van het publiek wilt bren-

gen. Daarvoor staat de

Zandvoortse Courant te

uwer beschikking. Dit

nieuwsblad wordt door-

dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,

niet gelezen maar „ge-

speld" van a tot z.

In die sfeer genieten ook

uw advertenties méér dan

gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.

Steek voor uw reclame-

plannen uw licht eens op

bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg 1

Telefoon 2135

Garage te huur gevr. omg.
Burg. Engelbertsstraat.
Telefoon 5524.

Een pracht Nobel-oliehaard
grote cap. prijs f 50,-.

Kostverlorenstraat 26.

Gevr.: winkeljuffrouw. Ban-
ketbakkerij Seijsener, Hal-
testraat 23, tel. 2159.

Voor perm. gestoff. zit-

slaapkamer m. keuk., cv.
warm en koud water voor
1 persoon. Tel. 5066.

Voor, kapitaalkrachtige op-
drachtgevers WOON- en
WINKELPANDEN te koop
gevr., zowel leeg als voor
belegging. Verkopers beta-
len geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

Assurantie kantoor

E. J0NGSMA & ZOON
Oranjestr. 2-12. tel. 2424
(b.g.g. 3360). ,

AUTQVERVEKERIHG
AHe verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

HONDEN
DESKUNDIG plukken,

knippen, scheren.

Ruim 11 jaar in Zandvoort
gevestigd.

MEVR, R. SCHRAM
Mr. TroelstraHtraat 7

Telefoon 4999
('s Avonds na 6 uur)

DE GEHELE MAAND
OKTOBER AFWEZIG.

e SsriGve
bij de ingang van Uw voortuin of erf. Plaatstaal met duurzame epoxy-coating.
Compleet met zuil en betonnen voet. Beschermt tegen regen. Veilig verankerd
en afgesloten. Voldoet aan alle eisen van de PTT. Keuze uit drie modellen
(één ook geschikt voor bevestiging aan muur of tuinhek) in aantrekkelijke
kleurencombinaties. Gemakkelijk zelf te plaatsen.

47.50
voor
lOtujiessen
Veivolg- en. losse

lessen: f 7,50

Fonkelnieuwe V.W.'s
Zandv., Oosterparkstr. 41,
telefoon 25 07 • 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,i RMA'
Gedipl. VAMOR

C^
Model
P-01

3SL

RIVIERA \

f115-

Model
P-02

TIROL

f 125."

Model
P-03

MONACO

f 145

—

Model MONACO
P-03 zonder voet

f 102.50

In voorraad: fa. VAN EMPELEN EN VAN DIJK,

Zandvoortselaan - Heemstede/Aerdenhout



c
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voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

o^uto en ^Uerkuurbedry}

ï^andvoort'

SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garaoe: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, rik. Brederodestraat, tel. 4580

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

met sparen vertrouwd

££ V **\

. <*M- .

E

;ail@isen-SpMrw§fk

nog t/m$l oktober

„De Amsterdammer"
Ds specialist voor aardappelen, groente en fruit

KOSTERSTRAAT 13 (bij het Kerkplein) — TELEFOON 4404

Weekend reclame
DE KONING DER PEREN :

1 KILO DUYENNE DU COMICE ƒ 1,39

10 GROTE BRASIEL PERSSINAASAPPELEN f 1,48

IV» KILO GOUDREINETTEN f 0,79

A.s. maandag: 1 KILO GESNEDEN ANDIJVIE f 0,75

Woensdag na 1 uur gesloten.

maarta

VJere
,\dspaarAag

Tijdens de Raiffeisen-Spaarweek ver-

strekken wij aan iedere nieuwe spaarder,

een premie van f5,-. Bovendien wordt
iedere bezoeker een aardige attentie aan-
geboden.

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
HEEMSTEDE : Binnenweg 67

Zandvoortselaan 179 -tel. 023-287650

Wilhelminaplein 21

ZANDVOORT : Grote Krocht 34-36 - tel. 02507-41 05

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

TAXI
tel.

2600
DAG en NACHT tot uw dienstl

GROTE KROCHT 18

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN,
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

VOOR AL UW DRUKWERK!
VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK
»•

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood

Gasthuisplein 3, telefoon 2129

r
WEGENS ENORME AANKOPEN
ORGANISEREN WIJ EEN GRANDIOZE

T^PIJTV£RKOOP!
ALLE BEKENDE MERKEN VAN
BINNEN- EN BUITENLANDSE

FABRIEKEN, LEVEREN WIJ THANS

direct uit voorraad
met 1Q°lo korting

BOVENDIEN, door onze eigen stoffeerders

GRATIS GELEGD!
met 5 jaar schriftelijke garantie

NU PROFITEREN BIJ :

„'t HOLLANDSE HUIS"
A. W. van Graas

Lange Veerstraat 25-33 - Haarlem - Tel. 32 06 06

V J

TEUI
AAN HUIS!

RADIO - WASAUTOMATEN, enz

Vrijblijvend prijsopgaaf

TELEFOON 02507-5951

Voor onze SUPERMARKT

Albert Heijn
Grote Krocht 9 te Zandvoort
hebben wij plaats voor

kassieres en leerling-kassieres
eventueel gehuwde dames voor halve dagen.

Tevens vragen wij

medewerksters
voor de afd Groente en delicatessen.

Inlichtingen: de bedrijfsleider, de heer T. Baas.

^<?;rv)ëttèriö
::

cciöoh .<^^CLHCQk:.

-ï7
.;. daar "siaa'gt U!

'Kbstverloi'enstraat ' 49
Zandvoort, i Tel. 4492

VOOR UW

Ausfin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023-24 28 30

"HET MOOISTE VAN HET MOOISTE"
Een geheel nieuwe, denderende serie

showmodellen
in MANTELS en MANTELKOSTUUMS van o.a.

de fijnste en mooiste stofkwaliteiten,

in grandioze modellen vervaardigd.
Met royale edelbontkragen bezet, als:

PERSIANER, NERTS, BISAM, WASBEER,
BEVER, enz., enz.

89,—
Enkele zeer fraaie KLASSE-BONTMANTELS

tegen zeer lage prijzen.

Een enkel voorbeeld uit vele:

LANGE NERTSKOPMANTEL 790,—

üüevip. J. CoBBewijn
(mannequin) >

KLEINE HOUTSTRAAT 24 — HAARLEM

4 In een handomdraai
legt u zelf zo'n prachtig,
warmkleurig tapijt

met Dessoforto tapijttegels
Het is zo makkelijk. Het wordt zo mooi. De tegels zijn

zelfklevend, zelfs op beton, makkelijk sdioon ie ma-

'

ken en slijlvast.

U kiest uit liefst 10 kleuren waarmee u prachtig kunt

combineren en variëren. De prijs? Slechts f5.30 per

tegel van 50x50 cm (f 21.20 per m2
).

verkrijgbaar £>ƒ/:
.-—-"**"

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15—Telefoon 3346

Gen. CroBjéstraat 4 - Haarlem

De beste speciaalzaak in kamer-
breedtapijt ALLEEN TOPMERKEN
o.a. bekend van radio t.v. en met

9R°I fs\* CfYI vergelijkbare
£mO |o tOt OU |o korting

Meer dan 30 verschillende kleuren,
direct uit voorraad leverbaar

klasse tapijten
5 JAAR GARANTIE

Hoogpolige tegels, ijzersterk,

onverslijtbaar

Alle soorten

zelfklevende tegels
viniel op vilt enz. tegen
belachlijk lage prijzen

Overtuig U zeli

Gratis thuisbezorgd
Financiering mogelijk
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redaktie -en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte

abonnementsprijs / 10,- per jaar

per post f 11,-; buitenland M3,-

losse exemplaren 20 cent

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 21 35

DINSDAG 21 OKTOBER 1969

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 -Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

show van

verenigingen

in jubilerend

gemeenschaps-

huis

Zaterdag 18 oktober j.l. bestond het Ge-
meenschapshuis in Zandvoort 10 jaar. Daar
het de Stichting Gemeenschapshuis aan de
benodigde financiën ontbrak, werd beslo-

ten dit feit ongemerkt voorbij te laten

gaan. Dank zij echter het initiatief van de
huurders der zalen, vijftien plaatselijke ver-

enigingen, uit wier midden een werkgroep
was gevormd, kon het jubilerende Ge-

meenschapshuis een feest worden aangebo-

den dat klonk als een klok en dat de ge-

hele dag duurde.

Nadat de Zandvoortse Muziekkapel 's mor-
gens een rondgang door het dorp had ge-

maakt werden om 1 1 uur de genodigden,
voornamelijk bestuursleden van de deelne-
mende verenigingen, ontvangen.

In zijn openingswoord verwelkomde de
heer E. J. Reurts, voorzitter van de Werk-
groep, burgemeester A. Nawijn en zijn

echtgenote, terwijl spreker voorts zijn

vreugde uitte over de aanwezigheid van
'mr. B. H. J. G. Randag, die vanaf de op-
richting tot aan zijn vertrek uit Zandvoort
voorzitter van de Stichting Gemeenschaps-
huis was geweest. In een korte uiteenzet-

ting noemde de heer Reurts de aanwezi-
gen, onder wie wij opmerkten de wethou-
der van publieke werken de heer J. R.
Oostenrijk, de raadsleden J. Attema, dr. P.

Flieringa en P. W. Wels, de korpschef van
politie de heer J. D. van Maris, de adju-

dant van politie de heer H. Sandbergen en
echtgenote, de direkteur van Sociale Za-
ken de heer B. F. Bersma en uiteraard het

voltallige bestuur van de jubilerende Stich-

ting Gemeenschapshuis, de reden die had
geleid tot deze manifestatie "Kom '69', n.l.

een begrijpelijke behoefte van de diverse

verenigingen aan meer leden, welke leden-

aahwas men vandaag via een propaganda-
stand in het Gemeenschapshuis hoopte te

bewerkstelligen.

Hierna volgde zang door het koor van
de Bejaardensociëteit 'Voor Anker' onder
leiding van. mevrouw H. G. Hessen-Heck,
waarbij mevrouw M., B. Groenendaal-Osen-
darp aan de piano begeleidde. Bijzonder
mooi werd The Holy City vertolkt, mede
door het solistische optreden van mevrouw
Koper-Kopér. .

Vervolgens was het woord aan burge-
meester Nawijn. De burgemeester wees in

zijn rede op het feit dat de mens als een-

ling niet kan leven. Leven is slechts moge-
lijk in samenzijn met anderen. Spreker
noemde in dit verband het pasgeboren kind

dat in de gemeenschap van het gezin komt,
daarna in de gemeenschap van de buurt-

kihdereh, vervolgens in die van de kleuter-

school, de lagere school en zo voort. Wan-
neer wij ons bij het volwassen worden af-

vragen wat eigenlijk onze taak in de ge-

meenschap is luidt het antwoord: verant-

woordelijkheid dragen, niet alleen de ver-

antwoordelijkheid om onszelf te handhaven
maar ook de gemeenschap. In de gemeen-
schap ontmoeten wij elkaar en daarom
achtte spreker' het zo bijzonder verheugend
dat in Zandvoort een ontmoetingscentrum
bestaat. Tenslotte bracht de burgemeester
hulde aan het Stichtingsbestuur en dankte
namens alle gebruikers van de zalen voor

het goede beleid. Met een hand aan de
voorzitter van het bestuur, de heer P. van
der Mije KCzn., verklaarde de burgemees-
ter Kom '69 voor geopend.

De heer Van der Mije vond het vanzelf-

sprekend dat het bestuur het Gemeen-
schapshuis goed had beheerd. Namens zijn

medebestuursleden bedankte hij de Werk-
groep en overhandigde de hr. Th. van Veen,

beheerder van het Gemeenschapshuis en

promotor van Kom '69 een fruitmand. Me-
de namens zijn echtgenote dankte de heer

Van Veen het bestuur voor de prettige sa-

menwerking gedurende de afgelopen tien

jaar.

Daarna volgde een rondleiding langs de
verschillende stands. De standhouders had-

hoofdagent a. ferpsfra

ontving hij afscheid

koninklijke onderscheiding

Vrijdagavond heeft het korps reserve-ge-

meentepolitie afscheid genomen yan hoofd-

agent Terpstra, tevens voorzitter van de re-,

servistenvereniging, die wegens het berei-

ken van de voor vertrek vastgestelde leef-

tijd, de hulppolitie gaat verlaten. Bij zijn

vertrek werd de heer Terpstra begiftigd

met de ere-medalje in brons, verbonden aan
de orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester A. Nawijn, die in zijn kwali-

teit van hoofd van de gemeentepolitie de
vergadering bijwoonde, spelde, na het voor-

lezen van de koninklijke beschikking, de
hoofdagent de bij de onderscheiding beho-

rende versierselen op.

Voordien had de heer Nawijn de karriêre
van de heer Terpstra geschetst als lid van
de Zandvoortse reservepolitie. In 1969 was
de heer Terpstra toegetreden tot Wettig
Gezag, een jaar later meldde hij zich als
als lid van de reservepolitie van de bad-
plaats. Zijn bevordering tot hoofdagent bij

de hulppolitie volgde in 1956 en in 1960
werd hem de bevoegdheid verleend om als
opsporingsambtenaar op te treden. Een
jaar eerder was hij tot voorzitter van de
vereniging van de reservepolitie gekozen
en benoemd tot waarnemend kommandant
van het korps.

De hr. Nawijn noemde de heer Terpstra
een bijzonder verdienstelijk politieman, die
veel voor de goede naam van het hulpkorps

Foto: Rob Langereis

den alles in het werk gesteld om de doel-

stellingen van hun klup of vereniging zo

goed mogelijk te presenteren: de Water-
sportvereniging 'Zandvoort' met boot en de
voor deze sport benodigde attributen, in

de drie jaar van haar bestaan een begrip

geworden met haar 88 leden en 70 boten

op het strand; de toneelvereniging 'Op
Hoop van Zegen' met pakkende affiches,

die via brood en spelen verwezen naar ont-

spanning, het kijken haar wat anderen

doen, in dit geval toneelspelen. De stand

van de bejaardensociëteit 'Voor Anker' met
smaakvolle uit touw en raffia vervaardigde

siervoorwerpen, de stands van de Zand-

voortse Muziekkapel en de Accordeonver-
eniging 'Zandvoort' met de prachtig ge-

poetste instrumenten; die van de Zand-
voortse Reddingsbrigade, waar drie in

oranje trainingspakken gestoken jonge-

dames ons het nut van een reddingsklos

en zwemmanchetten uitlegden.. De presen-

tatie van de schietvereniging 'De Vrijheid'

met een klein arsenaal van moderne en

antieke vuurwapens. Ook vermelden --we

graag, de huiskamer van Stijn Rammel,
waar we koffie dronken met 'n knuistje, de
petroleumlamp op tafel en de stenen hon-

den op het ladenkastje. Behalve met dit

Zandvoortse interieur presenteerde de
Folklorevereniging 'De Wurf' zich ook nog

met haar Volksdansgroep, die zowel 's mid-
dags als 's avonds een vijftal volksdansen
ten beste gaf.

Zes meisjes van het keurkorps van OSS
oogsten 's avonds veel sukses met hun de-
monstratie. De Toneelvereniging 'Op Hoop
van Zegen' speelde een ontroerende scène
uit Heyermans' gelijknamige toneelstuk.
Aangrijpend spel van Jo Bisenberger-Krom-
hout en Henk Spierieus!

Wij zijn ons er van bewust dat wij di-

verse verenigingen nog niet genoemd heb-
ben. Dit betekent geenszins dat wij hun
doel of hun presentatie niet geapprecieerd
hebben, integendeel. Het betekent alleen
dat de kolommen van onze courant niet
rekbaar zijn!

Het sukses dat wij in onze editie van 3
oktober j.l. de aktieve werkgroep reeds
voorspelden werd bewaarheid: de stand-
houders toonden zich na afloop bijzonder
tevreden. Sommige verenigingen mochten
nieuwe leden boeken, andere hadden pret-

tige kontakten 'gelegd, die de belofte voor
nieuwe leden inhielden.

Al met al een heel geslaagd evenement,
deze KOM '69. Kr.M.

RIETSUIKER-AKTIE
OP 25 OKTOBER
IN ZANDVOORT
In het kader van de week van de interna-
tionale hulpverlening vindt, op zaterdag 25
oktober a.s. een grote rietsuiker-aktie
plaats.

Onder auspiciën Van de Lokale Raad
van Kerken te Zandvoort zal een aantal
vrijwilligers op genoemde datum huis-aan-
huis rietsuiker aan de vrouw en de man
proberen te brengen tegen de voor biet-

suiker vastgestelde winkelprijs. Zoals be-
kend wordt rietsuiker voornamelijk gepro-
duceerd door de ontwikkelingslanden, die
door middel van uitvoer van suiker naar
oost en west hun nationale ekonomie trach-

ten te versterken. Omdat een verbetering
van die ekonomie ons allen ter harte gaat— ons leven en welzijn hangt mede af van
de situatie in Afrika, Azië en Latijns-Ame-
rika — wil men via de aktie het gebruik
van rietsuiker stimuleren.

De organisatoren doen dan ook een be-
roep op alle inwo.ners van Zandvoort zater-

dag hun huisdeur en beurs te openen ten-

einde de rietsuiker-aktie tot een sukses te

maken. Dit sukses kan tevens een steentje
bijdragen om de politieke partijen en rege-

ringen in de rijke landen er toe te bewe-
gen meer intensieve aandacht te schenken
aan de problemen in de ontwikkelingslan-
den.

De organisatie van de aktie is in handen
van de heer P. L. C. Huijskes, Fleming-
straat 2, telefoon 5239. Voor nadere in-

lichtingen kan men zich tot hem wenden.

wklamzstuHt mi* foUctH
soms is voetballen bijzaak
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21 okt.: Ned Ver. v. Huisvrouwen - Lezing

Hr. Witpenn (Kon. N. én Zd. Holl. Redd.

Mij) met film • Gemeenschapshuis, aan-

vang 2 uur.

24 okt.: VVD afd. Zandvoort - Openbare
vergadering • Gemeenschapshuis.

27 okt. t/m 3 nov. Vogeltentoonstelling •

Zomerlust.

31 okt.: Kath. Vrouwengilde Zandvoort en

omstreken, Ned. Chr. Vrouwenbond, afd.

Zandvoort • 'Vrijwillig levenslang', spr.

mej. L. Stilma - Calvijnzaal, Julianaweg.

7 nov.: Humanistisch Verbond Gemeen-
schap Zandvoort • O. 'Ervaringen in Ko-

rea en Japan' Spr. G. C. van Gorcum,
Amstelveen met dia-vertoning - Gemeen-
schapshuis.

Wel, vrienden, we hebben dan gelukkig

weer eens een rel in de voetballerij. En
nog wel een rel, die niet ontstaan is op
het veld van eer of in een kleedlokaal,

zelfs niet in de scheidsrechterskabine!

Iemand heeft eens een briefje geschre-

ven naar de krant, dat ik zo vaak over

voetballen sprak en dat ik daar dan eens

mee moest ophouden. Maar daar kan ik

niet aan beginnen. Om de eenvoudige re-

den dat HET voetbal, met alles Wat daar

om heen hangt, een enorme brok inspiratie

is 'om over te schrijven. Ik laat me uiter-

aard dat brokje niet ontnemen, begrijpt u

wel? Bovendien gaat het nu niet over het

voetballen als zodanig, wel over de bijver-

schijnselen, zoals bijvoorbeeld een voetbal-

ler zelf of diens gedrag. Welnu, ons aller

Johan is weer lekker in het nieuws. En
daar gaat het een voetballer in de eerste

plaats om. Johan Cruyff is voor mij een

uitgekiend joch, dat zijn plaats in de show-
business ten volle waard is.

Heus, vrienden, Nederland zal morgen
waarschijnlijk wel van Bulgarije winnen,

met of zonder Cruyff (in dit geval zonder

Cruyff) — daar gaat het niet meer om.
Johan heeft gedacht dat-ie best eens op
de centrale training van de nederlandself-

talklup kon ontbreken. Hij is toch altijd

verzekerd van zijn plaats? Maar hij heeft

nu stomweg verkeerd gerekend. Bonds-

coach Kessler heeft het been stijf gehou-

den en daarmee blijk gegeven zijn klup

niet te willen opofferen aan de grillighe-

den van één kereltje, ook al kan dat nog
zo goed voetballen. Karel Lotsy zëi het

vroeger al in de wonderterit van V.U.C.:

Zonder teamgeest bereiken we niks, we

moeten een vriendenklup vormen en als die

bereikt is, samen over voetballen denken,
praten en in laatste instantie het voetbal-
len beoefenen.

't Is natuurlijk allemaal een beetje an-

ders geworden sedert het voetballen hier

een beroep is geworden, maar dat neemt
niet weg dat er heel in de verte nog wel
eens aan sportiviteit wordt gedacht als

een elftal binnen de kalklijnen moet aan-
treden.

Johan Cruyff heeft zichzelf op bekwame
wijze in de publiciteit gemanoeuvreerd,
wel wetend, dat hij de mensen, die hij nu
tegen zich in het harnas heeft gejaagd, een
volgend ogenblik om z'n vinger kan winden.
Met uitzondering van de bondscoach,
Georg Kessler. In zoverre heeft Johan de
plank volkomen mis gekleund. Van de an-

dere kant komt hij daar ook wel overheen,
omdat hij, Johan, aan zijn toekomst moet
denken. En het schijnt dat Cruyff zijn toe-

komst toch meer ziet in de zakenwereld
dan in het voetballen.

Deze zelfkennis is met betrekking tot de
voetbalsport, zoals die hier in ons land
wordt bedreven, tamelijk onthutsend.

Doorgewinterde fans van Johan hebben
altijd gedacht dat hij met een voetbal eet,

denkt, naar bed gaat, opstaat en verder
alles doet wat des voetbals is. En nu ho-

ren ze tot hun niet geringe afgrijzen dat
hun Johan in strikte zin maling heeft aan
het voetballen en niet van plan is zijn eko-
nomische belangen als schoenenverkoper
achter te stellen bij zijn sport, die toch
maar bijzaak voor hem blijkt te zijn.

Voor Ajax-voorzitter, Jaap van Praag,
is de klap ook hard aangekomen, hoewel

ik hem er nog steeds van verdenk in het
spelletje om Johan aan belangstelling voor
zijn schoenenzaak te helpen, te hebben
meegespeeld.
Misschien denkt Jaap in dit verband ook
wel om zijn toekomst!

Ja zeker, hij heeft in het openbaar ge-
zegd: 'Een onbeschofte streek van een vle-

gel', maar intussen is er bijna niets ge-
beurd om Johan de pin op z'n neus te zet-

ten. Nou ja, een boete van Ajax, daar
komt Cruyffie wel overheen!

Voorlopig weten zijn bewonderaars en
nog meer bewonderaarsters dat Johan
straks een schoenenboetiek gaat openen,
waar hij echte Italiaanse stappers gaat
verkopen. En dat hij daar desnoods zijn

plaats in het Nederlands Elftal voor laat

vallen.

Van zo'n man is een handtekening hele-

maal het einde.

-BARTJE
P.S. U zult zien dat de klup het morgen
heel redelijk doet. Willy van der Kuilen

heeft (nog) geen boetiekje, daarom zal hij

echt wel voetballen.

ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB

De eerste kompetitiewedstrijd van het win-
terseizoen '69-70 is al weer enige tijd

achter de rug. De deelnemers Weller, De
Graaf, F. Geerts, Slijkerman, Luykx, Buis-

sink en v.d. Brom behaalden de volle winst
aan het schaakbord. De spelers Van Keule-
De Jong en Roelfsema-Lindeman kwamen
remise overeen. Bij de adspiranten wonnen
Molenaar en Keislair hun partijen. Geerts,
Muller en Heierman kwamen tot winst in

de bekerewdstrijden.

Het bestuur maakt de liefhebbers van
schaken er op attent dat zondag van 18.20
uur tot 18.50 uur via de t.v. (Ned. I) een
kursus schaken wordt gegeven. Deze kur-
sus, die zich in een grote belangstelling
mag verheugen, zal het schaken in wed-
strijdverband zeker gaan stimuleren meent
het ZSC-bestuur.

in Zandvoort heeft gedaan. Zijn voorbeeld
werkte ook inspirerend binnen de kring van
zijn naaste verwanten, merkte spreker op,
want Terpstra's zoon volgde de voetsporen
van zijn vader.

Na de heer Nawijn voerden achtereen-
volgens de hoofdinspekteur-korpschef van
de Zandvoortse gemeentepolitie, de heer
J. D. van Maris en dé direkte chef van de
heer Terpstra, reservistenkommandant M.
J. Methorst het woord.

De heer Van Maris releveerde in zijn

toespraak een voorval waardoor de heer
ïerpstra de voorpagina's van de kranten
in binnen- en buitenland haalde: de klap
die hij van' racewagenkonstrukteur en -fa-

brikant Collin Chapman ontving op het cir-

cuit, nadat ïerpstra hem had gesommeerd
de baan vrij te maken. De korpschef en de
kommandant van de reservisten toonden
veel waardering voor de kwaliteiten van de
heer ïerpstra als politieman en als mens.
Laatstgenoemde bood aan het slot van
zijn toespraak de hoofdagent een elektri-

sche boormachine met bijbehorende set ge-
reedschap aan. De echtgenote van de heer
ïerpstra mocht een bloemenhulde in ont-
vangst nemen.

Niet alleen voor de scheidende hoofd-
agent was het een bijzondere avond, ook
op de heren K. F. Onstein, W. Buchel, Th.
bussink, R. Coenraad, C. de Leeuw en L.

P. Miezenbeek werd 'de schijnwerper' ge-
richt. De heer Onstein was 15 jaar lid van
het korps, de anderen waren lid vanaf '59.

Burgemeester prees genoemde hulpagen-
ten voor hun trouw, ijver en plichtsbetrach-
ting.

Nadat de heer Terpstra de voorzitters-
hamer van de reservistenvereniging had
overgedragen aan zijn opvolger, de heer
G. W. Schaap, maakte kommandant Met-
horst de bevordering van de nieuwe voor-
zitter tot hoofdagent en waarnemend kom-
mandant bekend. De rest van de bijeen-
komst werd gevuld mot de opvoering door
een Haarlems toneelgezelschap van het to-
neelspel: 'Potasch en Perlemoer met vakan-
tie'. Een voorstelling waaraan de reservis-
ten veel plezier beleefden.

NATIONALE INZAMELING
VOOR HET GEESTELIJK
GEHANDICAPTE KIND

300.000 geestelijk gehandicapten vragen
in de periode van 27 oktober tot 2 novem-
ber (Nationale Kollekte voor het Geeste-
lijk Gehandicapte Kind) om aandacht en
om financiële steun.

300.000, een adembenemend aantal.
80% zijn in min of meerdere mate licht
geestelijk gehandicapt. Een deel van deze
kategorieën kan na het bezoeken 'van de
school voor buitengewoon onderwijs zich
in de maatschappij staande houden. Het
overgrote deel heeft een voortdurende of
incidentele begeleiding en hulp nodig. De
zwaarder geestelijk gehandicapten — de
imbecillen — vormen 15% van het totaal
der geestelijk gestoorden, dus ongeveer
45.000. Vooral voor hen dienen nog vele
voorzieningen te worden getroffen, zoals
dagverblijven, short-stay homes, gezinsver-
vangende tehuizen, etc.

De diep geestelijk gestoorden beslaan
ongeveer 5% van het geheel. Zij verblijven
doorgaans in de daarvoor bestemde inrich-
tingen.

De overheid verleent reeds veel steun —
omstreeks 60% tot 80% wordt gesubsi-
dieerd — doch veel moet nog uit partiku-
liere bronnen komen.

3 organisaties op het gebied van sociaal
pedagogische zorg voor zwakzinnigen met
tesamen 280 gespecialiseerde maatschap-
pelijk werkers en de 3 bekende ouderver-
enigingen werken in deze kollekte samen.
Elk der ouderverenigingen en elk der so-
ciaal pedagogische diensten is levensbe-
schouwelijk van opzet. Een kollekte dus
waarbij R.K., Algemeen en Prot.-Chr. een-
drachtig samenwerken.

In elk rayon, waarin de kollekte gehou-
den wordt, blijft de helft van de opbrengst
in het rayon en wordt gebruikt voor de
plaatselijke aktiviteiten op het gebied van
de zwakzinnigenzorg. Dit kan variëren van
de organisatie van gespreksavonden en
kursus voor ouders van geestelijk gehandi-
capten tot de stichting van de verschillen-
de voorzieningen. De andere helft gaat naar
de 6 grote organisaties ter realisering van
de landelijke projekten. Dankzij een suk-
sesvolle kollekte zal het mogelijk zijn ook
in 1970 het werk onder de 300.000 geeste-
lijk gehandicapten voort te zetten en uit te
breiden, met ais uiteindelijk doel het wel-
zijn, de ontplooiing en levensvreugde van
de geestelijk gehandicapte medemens te
realiseren.

Kleuterschool
JOSINA V.D. ENDENSCHOOL
Nicolaas Beetslaan 14,

viert haar 15-JARIG BESTAAN.
Bezoekt U ook onze fancy-fair?

Vele attrakties

!

Vrijdagavond van 19.30-22.00 uur;
zaterdag van 10.00-14.00 uur.

Iedereen is van harte welkom !
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op woensdag en donderdag 22 en 23 oktober

PUDDING
2 dagen lang kunt U dubbeltjes besparen

en dat scheelt liefst

12 cent op ieder pak \
J\

iim In een doos

KOFFSEMEUC &
6R0OTBUIC -»

BOKSIEI
bekende

fabriek

^ PINDAKAAS^
'i&r laat ze nu maar lekker dik smeren I

handfó

SIA6R00M ?™as
klopt direcb stijf'.

WMIUERES RDDE

d°e U elders niet beneden fj,-&jnr k?pen

AFWWSMIODEL . 1TCO

HANDMCIÏÏS
HAIENMAAR

op woensdag en donderdag

22 - 23 oktober

^DIRKVANDENBROBC

^OAC HERMANS

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
3569 Sekretariaat 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 18
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming

ohehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

2382 Zuster E. Reitsma
4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN?

TER WOLBEEK BELLEN!
(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht
4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-

trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.

Zij zoekan een goede man
om verder samen het leven

te delen in voorspoed en
tegenspoed.

Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij

geen avonturiersters kun-

nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-

making naar U toe te ko-

men.

Vraagt U eens onze uitge-

breide kleurenreportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-

tingen. Het Duits-Neder-
landse bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

MONTEUR
AAN HUIS!

T.V. • RADIO - WASAUTOMATEN, ene.

Vrijblijvend prijsopgaaf

TELEFOON 02507-5951

^ u\

Te koop: trekhaak, Hillman
Imp., / 35,-. De Leeuw,
Schubertstraat 12, Heems-
kerk.

Te koop: 4 zangkanaries;
4 poppen met drink- en
etensbak. Burg. Beeck-
manstraat 38.

Gevr. weg. ziekte 2 hulsh.
hulpen. Salaris n.o.e.t.k.

Herv. Rusthuis, Nieuw-
straat 10.

bij bejaarden nauwelijks

sprake van periodiek

geneeskundig onderzoek

Aangeb.: Philips T.V„ in

prima staat, ƒ 150,-. Brede-
rodestraat 42.

Stuntman heeft nog enige
vrije tijd beschikbaar. Frans
Keur, Koningstraat 58, te-

lefoon 02507-6980.

Te koop aangeb.: donsen
dekbed, flinke maat, f 50,-.

Telefoon 4778.

T.V. Philips, mooi gr. beeld
salon meubel met deuren,

/ 125,-. Zeestraat 37, tel.

4590.

Voor direkt gevr.: (wegens
ziekte tegenwoordige),
flink zelfst dagmeisje.
Aanm. na 19 uur, indien
mogelijk. Hoog loon. Mevr.
Siemons, Dr. C. A. Gerke-
straat 76, tel. 02507-3307.

B.z.a.: kinderoppas, moet
gebracht en gehaald wor-
den. Mevr. Vossen, Zuider-
straat 16a.

WEGGELOPEN:
zwarte dwergpoedel, teg.

bel. ter. te bez. A. J. Ot-
tho, Haltestraat 74.

Te koop: Taunus 17 m Su-
per, 4 versn., goed onderh.
prima motor, banden en
open dak, t.e.a.b., na 6 u.

Fahrenheitstraat 25.

Verkoop van een gr. bad-
geiser en een keukengeiser,
beiden van het merk Vail-

lant. Tel. te bevr. 3087.
Na 19 uur.

Te koop: piano, pas gest,

merk Weber; 1 schrijfbur.

Cordes, Burg. Beeckman-
straat 38.

«foor al uw onderhouds-
werk en reparaties.

Ook voor spoedgevallen!
Telefoon 5566.

Werkster gevr. v. 1 dag of
2 halve dagen p.w. Mevr.
Sleutelaar, Burg. v. Fene-
maplein 13/6, tel. 5302.

Voor goede huwelijksrepor-
tages en kinderfoto's

ROB LANGERE1S,
Koningstr. 25, tel. 3233.

HOGE BIJVERDIENSTE
(o.a. thuiswerk voor ieder-

een) aanb. Postz. insl.

Postbus 18, Tongeren, Bel-

gië.

DRUMSTEL te koop aan-
geboden, z.g.a.n. Keur, Ko-
ningstraat 58.

BIJVERDIENSTE I

WEBER'S Schoonmaakbe-
drijf vraagt handige mnl.
hulp voor de avonduren of

zaterdags. Boerlagestr. 2,

telefoon 4090.

MET EN ZONDER LEESBRIL

Nieuwe boeken Openbare Leesbibliotheek
Romans:

Barta - Ik verwacht je op de poesta. 1968

Fitzgerald - De grote Gatsby. 1968

Lockridge - Wie treurt om Mary Smith?
1961

Matheson - De laatste dag. 1968

Maurier - Mary Anne. 1968

Mendes - Herinneringen aan een stad. '64

Michalewsky • Het grote race-avontuur. '68

Minco - Het huis hiernaast. 1968

Von Wiese Neun in Ascona. 1933

Sayers - Murder must advertise. 1965

Scott • The heart of Midlothian. 1818

Bazin - Le matrimoine. 1967

Bourget - Cruelle énigme. 1885

Ontwlkkelingslektuur:

Bolt - In de greep van morgen. 1968
Bouman - Maatschappijleer, begrip en

vorm. 1968
De Brouwer - Vorm en kleur. 1968
Complete works by the Beatles. 1968
Danz-van Staveren - Schoonheidsverzor-

ging. 1968
Diekerhof - Een vuile verrader. 1966
Kalsbeek - Schepping en wording. 1968
Kuitert - Verstaat gij wat gij leest? 1969
Langeveld - De veilige weg. 1968
Tien jaar statuut. 1954-1964
Payen - Geschiedenis van de energiebron-

nen. 1968
Pfefferkorn - Stijlen. 1968
Verhoeven - Omzien naar het heden. 1968
Visser - Onder de gordel. 1968
Vollmer - Gelukkig beminnen. 1969
Van der Wal - Spreek Duits beter. 1968
Woodbury - De ijstijd. 1968

Autobusdienstonderneming
vraagt sollicitanten ter opleiding tot

huschs
voor de standplaatsen Haarlem, .

Leiden en Voorburg.

• Rijbewijs BE vereist

© Minimum leeftijd 21 jaar

• Gratis opleiding voor rijbewijs BCDE
*> Goed salaris

• Goede sociale voorzieningen

© Vrij vervoer - ook voor het gezin -

op het gehele hjnennet

• Gratis uniform

• Vijfdaagse werkweek.

Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen door
onderstaande coupon te zenden aan:

NOORD-ZUID-HOLLANDSE
VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V.

Leidsevaart 396, HAARLEM

Naam: .,,,.,,...,....4 ,.,., ..,...., , •

MOTOS ï *««»l,M*tl,<*H«t>>»* ,| 4>M»tlM»M>tt,t>,l,l,«>t|tMlt*»4t

Woonplaats: ,,,

Leeftijd:

Z.C. 21-10

Periodiek geneeskundig onderzoek bij be-
jaarden Is zeer aanbevelenswaardig, omdat
de kans bij hen ziekten te ontdekken groter
is dan bij jongeren. Toch is er nog nauwe-
lijks sprake van werkelijk periodiek preven-
tief onderzoek bij bejaarden, terwijl dit

voor zuigelingen, kleuters en schoolkinde-
ren gemeengoed Is.

Dit zegt dr. C. W. A. van den Dool uit

Stolwijk in het speciale bejaardennummer'
van het blad "Gezondheidszorg' van het
Groene Kruis.

Als voornaamste oorzaak van het, feit dat
in Nederland nauwelijks periodiek genees-
kundig onderzoek van bejaarden plaatsvindt
noemt dr. Van den Dool tijdgebrek van de
arts.

De enkele geriaters in ons land zijn niet

in staat de meer dan 1,2 miljoen bejaarden
periodiek te onderzoeken.

Voor de ruim 4000 huisartsen zou het te

doen zijn, maar zij zijn vaak overbelast in

hun normale praktijk.

Toch is er sprake van eksperimenten op
dit terrein: in de groepspraktijk van dr. Van
den Dool zelf onder meer en in die van de
Hengelose arts A. Fulduaer. De laatste

vond bij een onderzoek van 241 bejaarden
700 afwijkingen, waarvan er 300 nog niet

bekend waren en berekent dat onder alle

bejaarden in ons land bij dergelijk onder-
zoek een half miljoen behandelbare afwij-

kingen opgespooid zouden kunnen worden.
In hetzelfde nummer van Gezondheids-

zorg verscheen van de hand van dr. S.
Santema, direkteur-arts van de provinciale

raad voor de volksgezondheid te Utrecht
een beschouwing over bejaardenvoorzienin-
gen in ziekenhuizen e.d.

Hij stelt dat weliswaar nog een tekort
bestaat aan bedden voor chronisch zieke
en demente bejaarden, maar dat per pro-

vincie zeer veel plannen in voorbereiding
zijn, waarvan verwezenlijking daarin veran-
dering zal brengen. 'Een zeker, optimisme
ten aanzien van het lenigen van de groot-

ste nood in de nabije toekomst is gewet-
tigd', aldus dr. Santema.

Drs. F. H. J. Nierstrasz, onderdirekteur
van de Stichting Bouwcentrum zegt in een
bijdrage over woningen voor ouderen dat
het percentage bejaardenwoningen dankzij

de toenemende bemoeienis van gemeenten
en vele andere instanties een stijgende ten-

dens vertoont. Hij bespreekt uitvoerig de
voor- en nadelen van kompleksen bejaar-

denwoningen met dienstcentra en zgn. ser-

viceflats. Een oplossing die wellicht in een
aantal situaties uitkomst kan bieden is de
in Engeland veel toegepaste 'granny-flat'

dat wil zeggen 'n normale eengezinswoning
met daarmee intern verbonden een bejaar-

denwoning voor grootmoeder, grootvader

of beiden. Dergelijke woningen hebben ook
een eigen ingang.

Dr. L. A. Cahn, psychiater te Castricum
geeft in Gezondheidszorg een uiteenzetting

van de rechtspositie van patiënten in ver-

pleegtehuizen voor psychisch gestoorde be-

jaarden. Het mag zegt hij, wel een wonder
heten dat de in het oog springende tekor-

ten en leemten in de verouderde wetgeving
geen grotere problemen hebben veroor-

zaakt. Volgens dr. Cahn doen zich vooral

moeilijkheden voor bij patiënten die recht-

streeks uit de maatschappij in verpleegte-

tuizen worden geplaatst, met name juridi-

sche bezwaren. 'Men kan zich afvragen of

het juist is patiënten tegen hun wil in een
tehuis te plaatsen, ook wanneer zij niet vol-

doende in staat zijn hun wil te bepalen,'

schrijft hij.

Dr. Cahn stelt verder vast dat de psy-

chiatrische ziekenhuizen niet opgewassen
zijn tegen het sterk gestegen 'aanbod' van
psychisch gestoorde bejaarden. Bovendien
is daar het zwaartepunt steeds meer ko-

men te liggen op revalidatie en resocialisa-

tie van jongere patiënten. Het gevolg is dat
de psychisch gestoorde bejaarden in aller-

lei "tehuizen' worden ondergebracht, waar-
onder zeer goede, maar ook zeer slechte.

Maar, zo zegt hij, het is zelden zo dat de
psychisch gestoorde bejaarden de verzor-

ging krijgen die ze nodig hebben. Dit be-

rust niet altijd op onwil, maar vooral op on-

kunde en gebrek aan middelen.

Dr. Cahn pleit voor méér aandacht voor

de ouderdomsgeneeskunde, de geriatrie.

'Thans is het in ons land', aldus zijn toe-

lichting, 'nog steeds niet mogelijk artsen

en aanstaande artsen een verantwoorde ge-
riatrische scholing te geven en ook hier
wreekt zich de gebrekkige aansluiting tus-
sen universiteit en maatschappij'.

Dr. Cahn zegt dat reorganisatie op het
gebied van verpleegtehuizen dringend ge-
wenst is. Hij pleit voor centrale registratie
van psychisch gestoorde bejaarden en zegt
als ideaal te zien het stichten van een onaf-
hankelijk sociaal-geriatrische dienst. Op
het ogenblik doorkruisen allerlei initiatieven
elkaar, waardoor de situatie zeer onover-
zichtelijk is.

Dr. Cahn meent dat een centraal plan
voor het hele land , of per regio beslist
noodzakelijk is.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte

abonnementsprijs / 10,- per jaar

per post / 11,-; buitenland / 13,-

losse exemplaren 20 cent

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 21 35

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

haagse bouwonderneming

niet akseptabel

voor zandvoortse raad

De gemeenteraad zag zich dinsdagavond

j.l. voor een agenda geplaatst, die er op

het eerste gezicht vrij 'onschuldig' uitzag,

zodat deze keer 'een vroegertje' gewaar-

borgd leek. Inderdaad werd het niet laat,

maar over het voorstel tot het verlenen

van een optie van 4600 m2 grond aan de

Haagse bouwonderneming 'N.V. Bouwcon-

tact' werd nog even stevig gediskussieerd,

nadat de heer FLIERINGA in een indruk-

wekkend betoog genoemde bouwonderne-

ming grondspekulatie had verweten.

Het merendeel van de raad (9—5) ver-

zette zich dan ook tegen het door b en w
ingediende voorstel. Het perceel grond ge-

legen op de hoek van de Boulevard Bar-

naart en de Burg. van Alphenstraat, zal

dus nog wel even braak blijven liggen.

Elders in dit nummer kunt u meer lezen

over deze - zoals de heer FLIERINGA het

noemde - onverkwikkelijke gang van zaken.

Bij de ingekomen stukken waren twee brie-

ven van de heer J. G. Wijnbeek, namens
de onlangs opgerichte politieke groepering
'D'66 Zandvoort'. De eerste behelsde de
plannen tot vestiging van een bejaardente-
huis in Zandvoort, de andere handelde over
het deel uitmaken van raadskommissies.
Als de heer Wijnbeek met deze brieven be-
doeld heeft zich al vast voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen (1970) in de
raad te introduceren, dan heeft hij geen.
gelukkige poging gedaan.
B en w hadden voorgesteld beide brie-

ven om pré-advies in handen te stellen van
het kollege, maar bij monde van de heren
FLIERINGA (groep Breure) en JANS-
SENS (bp) gaf de raad te kennen aan de-
ze politieke stunt van D'66 geen behoefte
te hebben. Zonder hoofdelijke stemming
besloot de raad bedoelde brieven voor ken-
nisgeving aan te nemen.

Aan de heer J. Heemskerk, .ambtenaar bij

de dienst voor publieke werken, werd eer-

vol ontslag verleend met ingang van 1 no-

vember a.s. Op dezelfde datum werd ge-

noemde ambtenaar aangesteld als kommies
A op de afdeling algemene zaken ter se-

kretarie.

In de vakature, ontstaan door het periodie-

aftreden van één lid van de Schoonheids-
kommissie, werd voorzien door de benoe-
ming van de heer A. v.d. Berg, Achter-
gracht 23 te Amsterdam. De hr. v.d. Berg
is lid van het B.N.A.
De heer FLIERINGA vroeg zich af of er

met eens ooit iemand, die geen lid is van
het B.N.A. zou kunnen' toetreden tot de
kommissie.
Na stemming bleek de heer v.d. Berg

9 stemmen te hebben verworven, vier le-

den hadden zich van stemming onthouden,
terwijl één stem werd uitgebracht op onze
plaatsgenoot, architekt G. Sterrenburg.

Aan het bestuur van de Beatrixschool werd
een krediet verstrekt van ƒ 1295,— voor
de invoering van een nieuwe methode voor
het verkeersonderwijs en de aankoop van

Voor

RADIO en TV
naar

Radio Peeters nv

ook voor uw

grammotoonplaten
naar

Radio Peeters nv

en natuurlijk ook voor

grammofoon en

bandrecorder
naar

Radio Peeters nv

en bovendien voor uw

huishoudelijke
apparaten
naar

Radio Peeters nv
PASSAGE 11 ZANDVOORT

leermiddelen voor een te stichten zgn.
'speelleerklas'.

Zonder hoofdelijke stemming ging de raad
akkoord met het voorstel tot wijziging van
de verordening op de heffing en invorde-
ring van een vuilnisemmer-retributie.

Voor een inwoner, die zijn emmer zelf

afhaalt bij de remise van pw, bedragen de
kosten ƒ 14,— . Voor een 'thuis bezorgde'
emmer betaalt men thans ƒ 16,50. (Oude
heffing resp. / 12,— en / 14,—).

DEELNEMING GARANTIE
NIEUW ZIEKENHUIS ^

De door het bestuur van de 'Stichting Dia-
conessenhuis Haarlem' voorgenomen bouw
van een nieuw Diaconessenhuis in de
Schouwbroekerpolder te Heemstede, ter
vervanging van het ziekenhuis aan de Ha-
zepaterslaan te Haarlem, kon de instem-
ming van de raad verwerven. De gemeente
Zandvoort zal voor 8% in de lasten parti-

ciperen en met andere gemeenten garant
zijn voor tijdige betaling van rente en af-

lossing voor de bouw van het ziekenhuis,
die een bedrag van rond 53 miljoen gulden
vereist.

De heer FLIERINGA verklaarde dat hij

uiteraard niets tegen de voorgenomen
bouw van dit ziekenhuis had, maar dat hij

toch tegen dit voorstel zou stemmen en wel
op principiële gronden. Spr. was n.l. van
mening dat, nu er allerwege in den lande
een tendens valt waar te nemen tot het
centraliseren van dergelijke projekten, er

beter een streekziekenhuis tot stand zou
kunnen komen. Men moet in dit geval de
financiering van een zo belangrijk projekt
niet terugschuiven naar lagere overheden,
(gemeentebesturen) dan ontneemt men de
kracht aan de gehele opzet. In dit verband
releveerde spr. dat ook door deze gevolg-
de 'oude' gang van zaken de fluoridering
van drinkwater 'in de mist' is gegaan.

De heer v.d. WERFF (prot. chr.) voelde
er meer voor de garantie te verlenen, zo-
dat spoedig met de bouw zal kunnen wor-
den begonnen. Als men op de landelijke

regeling moet wachten, kan de bouw nog
wel 10 of 15 jaar op zich laten wachten.

Wethouder LINDEMAN betoogde dat het
inderdaad nog wel jaren kan duren, maar
deze opzet waarborgt de snelste gang van
zaken, doordat er nog geen zinnig woord
te zeggen is over wat er eventueel in de
regio Haarlem zal worden gebouwd. Spr.
drong aan de aanneming van het voorstel,

omdat er grote behoefte is aan een nieuw
ziekenhuis in de omgeving van Haarlem.

De heer FLIERINGA hield vol dat een
regionale opzet efficiënter is en uitsluit dat— zoals vroeger altijd het geval was —
achter de feiten wordt aangehold.
De heer DUKKERS (kvp) ontveinsde

zich niet dat het Diaconessenhuis er toch
wel zal komen, hoe men de zaken ook aan-
pakt, maar hij stelde zich achter het stand-
punt van de heer Flieringa.

Het voorstel werd hierna met 8—6 aan-
genomen. (Tegen waren: mevr. Hugenholtz
en de heren Flieringa, Janssens, Kuijpers
Wentink, Kok en Dukkers).

BEROEP ONGEGROND VERKLAARD
De heer J. J. de Jong alhier, eigenaar van
het paviljoen 'Lido' aan de Boulevard Bar-
naart, 'heeft beroep aangetekend tegen de
weigering tot het verlenen van een bouw-
vergunning voor het uitbreiden in zuidelijke
richting van zijn bedrijf. B en w stelden
zich op het standpunt dat de bedoelde uit-

breiding in strijd is met het bestaande be-

stemmingsplan Zeereep-Noord.
Na een informatieve opmerking van me-

vrouw Hugenholtz en een pleidooi van de
heer v.d. Werff, die het 'wel aardig' had
gevonden om genoemde heer De Jong z'n

zin te geven, ging de raad zonder hoofde-
lijke stemming akkoord met het voorstel.

In de kommissie van bijstand voor de be-
drijven ca. — welke nog steeds inkom-
pleet was na het overlijden van de heer D.
Petrovitch — werd de heer W. KOK be-
noemd.

Het voorstel tot aankoop van het pereel
Stationsstraat 19 voor de prijs van
ƒ 15.000,— ontlokte de opmerking van de

NOTEERT
U
EVEN

24 okt.: WD afd. Zandvoort • Openbare
vergadering • Gemeenschapshuis.

27 okt. t/m 3 nov. Vogeltentoonstelling -

Zomerlust.

31 okt.: Kath. Vrouwengilde Zandvoort en
omstreken, Ned. Chr. Vrouwenbond, afd.

Zandvoort • 'Vrijwillig levenslang', spr.

mej. L. Stilma • Calvijnzaal, Julianaweg.

7 nov.: Humanistisch Verbond Gemeen-
schap Zandvoort - O. 'Ervaringen in Ko-
rea en Japan' Spr. G. C. van Gorcum,
Amstelveen met dia-vertoning - Gemeen-
schapshuis.

28 nov.: Zandv. v'rijw. Brandweer - feest-

avond - Zomerlust.

29 nov.: Motor/Autoclub Zandvoort - feest-

avond • Zomerlust.

10 nov.: Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.

Zandvoort - Demonstratie betr. Indische
gerechten • Gemeenschapshuis.

heer KOK (azb) dat hij in de kommissie
• voor de financiën niet voor dit voorstel was
geweest. Aankoop van een dergelijk pand
heeft alleen zin, zo meende spr,, indien het
binnen korte termijn wordt gesloopt. Maar
de sanering van de Noordbuurt kan nog
wel jaren op zich laten wachten. Blijft het
perceel geruime tijd bewoond, zoals kenne-
lijk de bedoeling is, dan komen de kosten
voor reparatie (achterstallig onderhoud)
de gemeente nog eens op tenminste
/ 7000,— te staan. Hij vond niet dat in dit
geval bedoelde aankoop op de weg van de
gemeente lag.

De heer DUKKERS had ook nog enige
bedenkingen, maar vond tenslotte de aan-
koopsprijs redelijk.

De heer JANSSENS wilde in de koop-
akte doen opnemen dat de tegenwoordige
bewoonster, mevr. A. Keur-de Graaf, het
perceel dient te ontruimen, zo gauw de ge-
meente het nodig acht. Dit om billijkheids-

redenen.
Van de zijde van het kollege werd be-

toogd dat genoemde bewoonster dit reeds
weet uit een gesprek dat wethouder Kerk-
man met haar heeft gevoerd. Zij is er van
op de hoogte dat het perceel 'binnen af-

zienbare tijd' moet worden ontruimd en dat
haar dan een andere woning zal worden
toegewezen. (Vervolg op pagina 2)

j. w. gosen bedankt

voor raadslidmaatschap

vaar
FIETSEN

en
, , BROMMERS
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KOLENDAMP
EIST SLACHTOFFER
IN ZANDVOORT
De kolendampvergiftiging, tengevolge waar-
van de laatste tijd verscheidene mensen
in ons land zijn overleden, heeft ook in

Zandvoort een slachtoffer geëist. Afgelo-
pen dinsdag overleed door genoemde ver-
giftiging de 78-jarige mevrouw A. van der
Mey-Roemer. Zij en haar echtgenoot wer-
den dinsdag in bewusteloze toestand in

hun woning aan de Brederodestraat aan-
getroffen. In de avonduren overleed de be-
jaarde vrouw in een Haarlems ziekenhuis.
Haar echtgenoot overleefde de vergifti-

gingsverschijnselen.

•
Een echtpaar uit de Brugstraat raakte
dinsdag eveneens bedwelmd. Direkt na ont-
dekking werd het overgebracht naar een
Haarlems ziekenhuis. In de loop van
woensdag zijn man en vrouw naar hun wo-
ning teruggekeerd.

De heer J. W. Gosen (69), die vanaf 1949

de Anti Revolutionaire Partij In de ge-

meenteraad van de badplaats vertegen-

woordigde, heeft om gezondheidsredenen

bedankt als lid van de raad. Kort geleden

was de heer Gosen, na een langdurig ziek-

bed, in de raad teruggekeerd en zijn be-

sluit om af te treden kwam voor de mees-

te van zijn kollega's als een verrassing.

In de raadsvergadering van j.l. dinsdag
las burgemeester Nawijn een brief voor
waarin de heer Gosen de afgevaardigden
van zijn besluit op de hoogte stelde. In

WOODBROOKERS
STUDIE-BIJEENKOMSTEN
In het vormingscentrum van de Arbeiders
Gemeenschap der Woodbrookers aan de
Bentveldweg zullen in het kader van het
najaarsprogramma vijf studiebijeenkomsten
worden gehouden.
De bezetting van het Maagdenhuis staat

vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 novem-
ber ter diskussie. Tevens zal de film over
de aktie van studenten worden vertoond.
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 november

zal men zich afvragen 'Moet Nederland'
lid van de NATO blijven'. Eveneens zater-
dag 29 november en tevens zondag de der-
tigste vindt er een muzikale bespreking
plaats over het thema 'Hektor Berlioz en
zijn tijdgenoten Mendelssohn, Schumann
en List'.

'De betekenis van Henriëtte Roland
Holst' is het onderwerp van een diskussie
in het weekeinde van zaterdag 13 en zon-
dag 14 november. Zaterdag 20 en zondag
21 december tenslotte wordt gesproken
over 'Atheïsme binnen het christendom'.
De weekeinden, die op vrijdag beginnen

vangen aan om 19 uur en eindigen zater-
dag 19 uur. De bijeenkomsten die zater-
dags van start gaan worden geopend om
17 uur en worden gesloten op zondag om
18 uur. De studieweekeinden worden zo-
wel in het centrum in Bentveld als in Kor-
tehemmen in Friesland gehouden. In de
maand december wordt bovendien een kur-
sus gegeven die in het teken staat van de
kerstviering. De kursus begint 24 decem-
ber om 17 uur en eindigt 27 december om
9.30 uur.

zijn brief zegt de heer Gosen dat het
hem leed doet dat hij wegens omstandig-
heden, die hij niet in de hand heeft, zijn

funktie moet neerleggen. Hij bedankte
voor het in hem gestelde vertrouwen en
hoopte dat de raad zal blijven werken in

het belang van de gemeente Zandvoort en
ter versteviging en versterking van de de-

mokratie, die, volgens zijn zeggen: 'nog al-

tijd aan een zijden draad hangt'. De heer
Gosen wenste de raad tenslotte alle kracht
en wijsheid toe bij de te nemen besluiten.

De heer Nawijn noemde het tragisch dat
de heer Gosen, die twintig jaar ononder-
broken deel van de gemeenteraad had uit-

gemaakt, zich door zijn gezondheidstoe-
stand genoopt zag afscheid te nemen van
een taak die hem dierbaar was.

Vervolgens las de voorzitter een door
b en w gestelde brief voor waarin het res-

pekt en de waardering voor dit scheidende
lid tot uitdrukking werd gebracht.
De raad ging unaniem akkoord met het

verzenden van de brief aan de heer Gosen.
De heer Janssens (bp) stelde voor het
schrijven van een stoffelijk blijk van waar-
dering vergezeld te laten gaan. Zijn sug-
gestie kreeg de instemming van raad en
b. en w.

De heer Gosen zal waarschijnlijk worden
opgevolgd door de heer P. Keur, die op
de gekombineerde chu-ar kandidatenlijst
voor de gemeenteraad op de vierde plaats
staat als vertegenwoordiger van de a.r. De
heer K. C. van der Mije, (chu), die op de
derde plaats staat, zal naar mag worden
verwacht voor het raadslidmaatschap be-

danken. Indertijd is bij het samengaan van
de chu en ar de afspraak gemaakt, dat
beide partijen met een eigen vertegen-
woordiger zitting in de raad zullen nemen.

WATERGETIJDEN
okt. berijdbaar

HW LW HW LW strand
26 3.43 11.30 15.59 24.00 7.30-14.00
27 4.19 12.00 16.35 —.— 8.00-14.30
28 4.56 0.30 17.12 13.00 9.00-15.00
29 5.36 1.00 17.52 13.30 9.30-16.00
30 6.16 1.30 18.31 14.00 10.00-16.30
31 6.33 2.30 19.11 14.30 11.00-17.00
nov. berijdbaar

1 7.40 3.00 20.02 15.30 ,11.30-18.00

Samengesteld door P. van der Mije Kczn

Victoria en haar taboe's
Geslachtsgemeenschap was een daad die

men in het donker verrichtte; verlangen

naar een vrouw of man was een gevoel dat

een goed opgevoede man of vrouw niet

mochten hebben. Met een voorkeur voor

dogma's en een afkeer van daadwerkelijk

onderzoek stelden de artsen een hoeveel-

heid regels vast voor seksueel verkeer, die

in hoge mate willekeurig en eigenmachtig

Het resultaat lig voor de hand: verdringing
als hun adviezen werden opgevolgd,
schuldgevoelens en paniek als dat niet het
geval was. De vrouwen hadden hier meer
van te lijden dan de mannen en hysterie,
neurasthenie en gekompliceerde angsttoe-
standen woekerden in de kringen van de
gemiddelde burger.

Vele vrouwen kwamen tot de konklusie
dat zij plantaardige wezens waren die kin-

deren moesten voortbrengen, terwijl hun
mannen hun schuldgevoelens opzij zetten
en gebruik maakten vah het omvangrijke
leger van de prostituees, waarvan er in

Londen alleen al 120.000 moeten zijn ge-
weest.

Het is duidelijk dat de hierboven be-
schreven toestanden in het verleden spelen.
De Engelse journalist Ronald Pearsall be-
schrijft ze In omvangrijk (560 pag.) maar
zeer leesbaar en goed gedokumenteerd
boek 'The Worm in the Bud, the world of
Victorian sexuality' (De worm in de knop,
de wereld van de Victoriaanse seksualiteit,

uitg. Weidenfeld & Nicolsen, / 31,75). Het
is een uitvoerig voorlichtend werk, onder
meer voorzien van een plattegrond van
Londen, die de vele plaatsen aangeeft
waarop in de vorige eeuw veile vrouwen en
slechte mannen elkaar konden ontmoeten.

Victoria was koningin van Engeland (en
iater keizerin van Brits-lndië, een titel waar
ze erg trots op was) van 1837 tot haar
dood in 1901. Het was een tijdperk van
zedigheid, preutsheid, ingetogenheid, uit-

spattingen, pornografie en prostitutie. Pear-
sall zegt:

„Toen er niet meer openlijk over sex
kon worden gepraat, dook ze onder. Geen
enkele samenleving heeft de pornografie
en de onzedelijke plaatwerken zo gretig
verwelkomd als de Victoriaanse. Toen de
fotografie in het begin van haar regering
een handelsobjekt werd, werden de moge-
lijkheden daarvan onmiddellijk gezien door
de handelaren in pornografie, en obscene
foto's werden bij honderdduizenden ver-
vaardigd".

Dr. Michael Ryan, een deskundige op
het gebied van de prostitutie in die tijd,

schatte dat jaarlijks ongeveer honderd
miljoen (vooroorlogse) guldens naar de
prostituees gingen; hij was ook van mening
dat de gemiddelde levensduur nadat een
vrouw prostituee was geworden vier jaar

.wWWj»w*»»ftW*»'

'Oh, die seks'!

bedroeg, zó snel ging haar uiterlijk achter-
uit, zó overheersend was de syfilis, zó ge-
nadeloos was dit bestaan.

Londen wemelde van de prostituees; er

bestond dus een levendige konkurrentie.
De sukselvollen moesten niet alleen hun
werk goed doen, maar er ook voortreffe-
lijk uitzien, intelligent praten en zo moge-
lijk andere, aanvullende talenten hebben.
Een goede zangstem werd zeer op prijs

gesteld.

Voor de dames die deze eigenschappen
hadden en die de topklasse vormden dreig-

den altijd twee rampen: 1) Ziekte; 2) kin-

deren. In 1851 werden in Engeland
42.000 onwettige kinderen geboren. Vele
duizenden méér werden er gedood en kin-

derlijkjes in de Theems kwamen zó veel
voor, dat niemand er aandacht aan schonk.
Van de jongelui uit de 'betere standen',

die van buiten Londen naar de grote stad
kwamen, werd verwacht dat zij als hun
voornaamste amusement de omgang met
prostituees zouden beschouwen. Zij be-
hoefden niet naar ze te zoeken: er beston-
den handleidingen op dit gebied, met
adressen, beschrijvingen en, soms, de
prijs. Zakelijk aangelegde dames huurden
mannen om met reklameborden in Regent
Street en Bond Street de aandacht te ves-

tigen op hun bedrijf.

De bekende Franse historikus Taine
stond in 1872 versteld over de toestanden
in de Londense achterbuurten, vergeleken
waarmee Marseille, Antwerpen en Parijs
nergens waren. Hij verbaasde zich trou-

wens over nog veel meer, bijvoorbeeld over
de heren die tijdens de beroemde Derby
in Ascot tegen de wielen van hun rijtuigen

waterden, terwijl de dames met een kwij-

nende blik toekeken.
Armoede, slechte woningen en dronken-

schap (van de ouders) waren de oorzaken,
dat er nooit gebrek was aan prostituees.

Men zag vaak over het hoofd, dat voor

vele jonge meisjes het leven in een bordeel
eindeloos veel beter was dan thuis, bij hun
dronken ouders, zonder eten, en met alleen
maar vodden om zich te kleden.

In een tijd waarin de puberteit eerder
begon dan tegenwoordig, was de leeftijd

waarop een man volgens de wet omgang
met een meisje mocht hebben, verbazing-
wekkend laag: twaalf jaar. Pas in 1885
werd deze leeftijd op zestien jaar gebracht.
In Liverpool werd het aantal prostituees
dat jonger was dan dertien jaar op vijfhon-
derd geschat. Het was dezelfde tijd waar-
in kinderen van vier of vijf jaar dagelijks
twaalf a veertien uur in de mijnen werkten.
Ronald Pearsall noemt de eksploitatie van
jonge meisjes terecht de walgelijkste kant
van het seksuele leven in het Victoriaanse
tijdperk. Overigens was niet Londen maar
Brussel het middelpunt van dit bedrijf.

Pearsall behandelt allerlei kanten van de
Victoriaanse seksualiteit en erotiek, onder
andere het fetisjisme. Vooral damesschoe-
nen werkten prikkelend: zij waren over het
algemeen onzichtbaar omdat de rokken tot
de grond reikten. Toen de mode voor-
schreef dat zij enkele centimeters korter
mochten zijn. was dat niet alleen een
prachtig gezicht voor de Victoriaanse man-
nen, maar ook een weldaad voor de fabri-

kanten van stoffers, bezems en boenders,
dienend om de vloer aan te vegen: tot nu
toe hadden de damesrokken hiervoor ge
zorgd

In de tijd van de zeer lange rokken wa-
ren er kinderen die dachten dat vrouwen
in de grond groeiden, zoals bomen. Er be-
stonden wel meer merkwaardige opvattin-
gen onder de jeugd. Samuel Butler vertelt,
dat een kleine jongen en een klein meisje
eens naar een schilderij van Adam en Eva
keken. 'Wie is Adam en wie is Eva?' vroeg
de één. 'Ik weet het niet', zei de ander,
'maar ik zou 't je wél kunnen vertellen als
ze hun kleren aan hadden'.



raadslid p. flieringa

onthulde manipulatie

van grondspekulanten

Het voorstel tot het verlenen van een optie

op een perceel grond (4600 m2J op de
hoek van Boulevard Barnaart en de Burg.
van Alphenstraat, aan de N.V. Bouwcon-
tact te 's-Gravenhage, had een uitvoerig en
zeer kritisch betoog van de heer FLIERIN-
GA ten gevolg, die de gevolgde gedragslijn

van deze bouwonderneming in scherpe be-

woordingen veroordeelde.
Spr. zette uiteen dat deze onverkwikkelijke
zaak naar zijn mening een ongehoord staal

van grondspekulatie is.

Genoemde N.V. Bouwcontact is, krachtens
een met de N.V. Gouwestreek gesloten
overeenkomst gehouden het terrein, groot
42U0 m2, bestemd voor de bouw van flat-

woningen en garages, te kopen en heeft

verzocht op het aangrenzende terrein —
4600 m2 — optie te verlenen.

N.V. Bouwcontact wil op beide percelen

een nader in overleg met de gemeente te

ontwerpen bebouwing, eveneens bestaande
uit een hotel-cafe-restaurant, flatwoningen
en garages tot stand brengen.

De heer FLIERINGA uitte zijn veront-

waardiging dat hier — achter de rug van
de gemeente om — grond van de een naar
de ander wordt toegespeeld. De NV Bouw-
contact heeft zich tevens verplicht aan de
NV Gouwestreek een bedrag van f lb.000
gulden per gebouwde flat te betalen.

Niet alleen dat de NV, op 20 n manier— het gaat hier om 56 flats — een winst
maakt van ruim 8 ton, maar een eventuele

koper van zo n flat krijgt al meteen een be-

drag van ƒ 15.000,— ekstra te betalen.

Met zulke 'boeven' — aldus de hr. Flie-

ringa, wens ik niet in zee te gaan! Hij be-

treurde het dat de gemeente op deze on-

verkwikkelijke zaak was ingegaan. Het, is

zeer •waarschijnlijk, dat de NV <x3€m-"
£#eW^üoor deze kontraktuele verpuclum-
in financiële moeilijkheden komt te verke-

ren en zelfs een faillissement dreigt, maar
daar kan ik niets aan doen, zo zei de heer

Flieringa. Op deze manier wenste het

raadslid geen medewerking te geven aan
de bebouwing van deze hoek.

Dat deze spekulatieve gronddoorgeverij'
notabene de sanktie krijgt van b en w vond
spr. absurd. 'Wij hebben hier te maken met
heel 'linke' zakenjongens, aldus spr. en er

is geen enkele kans dat zij de stem van
mijn fraktie krijgen 1 Er is overigens nog
niets gebouwd daar! De klausule in derge-

lijke voorstellen: ' nader door ons te

stellen voorwaarden', zou spr. willen ver-

vangen door: ' nader door ons te stel-

len- en door de raad goed te keuren voor-

waarden'.
De heer JANSSENS (bp) betreurde

eveneens deze gang van zaken. Hij was er

van geschrokken — zo zei hij — dat in

deze tijd nog dergelijke spekulatiewinsten

worden gemaakt.
De hr. KOK (azb) was van mening dat,

indien de NV Gouwestreek te duur gekocht
had, deze onderneming dat zelf maar
moest weten.

Hij vond het jammer dat er nu waar-
schijnlijk cp dit terrein niets ga.-t gebeu-
ren, voorlopig althans. Deze hoek, die al

jaren braak ligt, vormt door het stuifzand

een voortdurende hinder voor de in de om-
geving gebouwde flats.

VOORZITTER gaf de indruk dat hij er

niet eens zo rouwig om was als het voor-

stel niet zou worden aangenomen. Als de
raad vanavond 'nee' zegt, dan gebeurt er

niets. De opzet was deze onbebouwde
hoek op verantwoorde wijze te bebouwen.

Bronchi letten
Hoestdrank in tabletvorm.f "\.~

GEEN ZICHT
OP ALTERNATIEF
De door de wethouder van financiën in de
rondvraag geproduceerde cijfers m.b.t. de
circuit-eksploitatie in 1969 wijken wat de
uitgaven betreft niet veel af van de in de
Autokampioen van 20 september j.l. gepu-
bliceerde onkostennota (Autokampioen:
ƒ335.00; gemeente: ƒ346.000). Maar er

bestaat wel een opvallend verschil tussen

de in genoemd autoblad afgedrukte inkom-
sten van de baan en de door de wethouder
verstrekte cijfers (Autokamp.: ƒ 365.000;
gemeente: ƒ 270.000 plus ƒ 236.000 ver-

makelijkheidsbeiasting). Dit verschil schuilt

voornamelijk in de belastingopbrengst, die

in de publikatie van de Autokampioen niet

voorkwam. Levert het circuit de gemeente
Zandvoort dus toch een knap overschot —
door de organisatoren van autoraces nog
onlangs ekshorbitant genoemd — op? Om
dit te kunnen beoordelen zou men moeten
beschikken over de interne eksploitatie-

nota van Touring Zandvoort, de organisatie

die liet circuit beheeit. Wanneer die voor
publikatie wordt vrijgegeven kan ook wor-

den vastgesteld in hoeverre de in de Auto-

kampioen gepubliceerde cijfers bezijden

de waarheid — zoals de wethouder zegt— zijn.

Op dit moment staat wel vast dat het

circuit zonder permanente injektie van ge-

meenschapsgelden (vermakelijkheidsbelas-

ting) niet kan blijven draaien: geen dag
en geen uur. De wethouder van financiën

is zelfs van mening 'dat over toekomstige
investeringen in het circuit een hartig

woordje moest worden gesproken': dit ver-

klaarde hij tijdens een in juni j.l. in Zand-
voort-noord gehouden hearing. En Touring

Zandvoort kan zich van de opbrengst van
de baan (20% ) maar weinig veroorloven

op het gebied van ontspaning voor de toe-

risten in Zandvoort. Deze zomer beperkte

TZ de seizoen-aktiviteiten tot één evene-

ment en moet bij het bedrijfsleven bedelen

om geld voor een nieuw informatiebureau.

Waneer het circuit verdwijnt, aldus wet-

houder Kerkman, zal er een gat van

ƒ 100.000 in de gemeentebegroting ont-

staan. Zoals hij het stelt is Zandvoort in

financieel opzicht aan de racebaan en de
racebaan aan Zandvoort gebonden. De wet-

houder en zijn koilega's in het dagelijks

bestuur van de gemeente zien kennelijk

geen alternatieve, mogelijkheden voor het

gebruik van het prachtige natuur- en re-

creatiegebied waarin de baan is gelegen.

Het initiatief daartoe zal vanuit de gemeen-
teraad of van vindingrijke mensen uit de
burgerij moeten komen. De bevolking van
Zandvoort, waarvan de meerderheid de
racebaan liever vandaag dan morgen kwijt

is, ziet reikhalzend uit naar een dergelijk

initiatief.

Wethouder KERKMAN zei dat de ge-
meente helemaal niet in een dwangpositie
verkeert. Als de raad niet akkoord gaat,

gaat het niet door.

De heer DUKKERS (kvp) vond ook dat
deze zaak maar niet door moest gaan. 'We
kunnen beter met een schone lei beginnen
en afwachten of er een serieuzer gegadig-
de komt', aldus spr. Overigens had hu' het
gevoel dat de twee bouw-ondernemingen
waarvan gezegd wordt, dat zij momenteel
een diepgaande kontroverse hebben, be-
paald niet zo ver van elkaar staan.

De heer ATTEMA (vvd) zei dat hij niet

bij de kommissiebespreking was geweest,
anders had hij zich bij die gelegenheid ai

tegen dit voorstel uitgesproken. Er is nog
nooit iets gedaan ter plaatse. Hij voelde
er voor deze grond te bewaren voor gega-
digden waar hij meer vertrouwen in kon
stellen.

Het voorstel werd tenslotte met 5—

9

stemmen verworpen. Voor stemden de wet-
houders (3) en de heren Van Duijn en v.d.

Moolen (beiden pvda).

CIRCUITCIJFERS IN RONDVRAAG
In de rondvraag informeerde de heer V.d.
Moolen (pvda) naar de wat hij noemde
'verwarrende berichten in de pers m.b.t. de
inkomsten en uitgaven van de circuit-eks-

ploitatie.

Wethouder KERKMAN (pvda) antwoord-
de dat de in de Autokampioen gepubliceer-
de pijfers van baten en lasten van de race-
baan onjuist waren. Hij ontkende tevens
dat de gemeente iets met deze publikatie
uitstaande had. Het was hem een raadsel
hoe de redaktie van de Autokampioen aan
deze cijfers gekomen was. De heer Kerk-
man liet duidelijk doorschemeren dat het
blad er maar een slag naar geslagen had.

Vervolgens gaf de wethouder een opsom-
ming van de uitgaven en inkomsten van de
racebaan over '68: uitgaven f 321.966,—

,

en in komsten f 230.153,— . Het tekort
van ruim 91.000 gulden werd weggewerkt
door de inkomsten van, de vermakelijk-
heidsbelasting, die in het genoemde jaar
ƒ 194.000,— bedroeg. Touring Zandvoort,
eksploitante van de baan, ontving 20%
van de opbrengst: / 46.000,—

.

Voor dit jaar worden de uitgaven op
ƒ 346.000,— en de inkomsten op
270.000 gulden geraamd. Het tekort van
76.000 gulden wordt opgevangen door de
vermakelijkheidsbelasting, die momenteel
wordt geschat op ƒ 236.000,— . Twintig
procent van de genoemde inkomsten is

voor de Touring: ƒ 54.000.
Wethouder Kerkman betoogde dat het

runnen van een circuit altijd een tekort zal
opleveren. Een partikuliere eksploitatie zou
er waarschijnlijk geen kans toe zien de
jaarlijkse onkosten te dekken, maar de ge-
meente kan de eksploitatiekosten opvangen
door de opbrengst van de vermakelijk-
heidsbelasting. Hij bevestigde een eerder
gedane uitspraak dat opheffing van de
racebaan een gat van f 100.000 in de be-
groting tot gevolg zou hebben.
De rest van de rondvraag leverde weinig

interessante stof op en de voorzitter sloot
de bijeenkomst tegen 23.30 uur.

RAAD
OP 18 NOVEMBER BIJEEN
De eerstvolgende bijeenkomst van de Zand-
voortse gemeenteraad is vastgesteld opj
dinsdag 18 november as.

N.V. 'DE HAVEZATHE'
ONTWIERP BOULEVARDPLAN
VOOR EGMOND AAN ZEE
De NV Bouw- en Exploitatiemaatschappij

|

'De Havezathe' te Amsterdam — de doch-
teronderneming van Nederhorst NV te Gou-
da, die in Zandvoort een pier en flats wil
bouwen — heeft een boulevardplan voorl
Egmond a/Z ontworpen. Volgens het blad
van de bouwwereld 'Cobouw' gaat het hier
om een groot aantal flatwoningen, winkel-
galerijen en garages aan de boulevard.
Wanneer de raad van Egmond aan Zee|
met het plan akkoord gaat en de rijksgoed-
keuring wordt verleend, wil de maatschap-
pij trachten het projekt binnen twee jaar!
te realiseren.

INBRAAK
IN WILHELMINASCHOOL
Een filmprojektieapparaat, een kleinbeeld
diaprojektor, twee koffers met platen en*
een bandrecorder met pick-up is de buit
van een diefstal in de Wilhelminaschool
aan de Dr. C. A. Gerkestraat. De appara-
ten werden in de nacht van maandag op
woensdag ontvreemd. De toegang tot het
schoolgebouw werd geforceerd door mid-
del van het verwijderen van een ruit in een
buitendeur aan de achterzijde van de
school. De recherche stelt naar de diefstal
een uitgebreid onderzoek in.

FAMILIEBERICHTEN

In plaats van kaarten

Heden overleed tot onze diepe droef-

heid geheel onverwacht onze geliefde

moeder, behuwd- en grootmoeder

MARIA D0R0THEA DONKER
Weduwe van H. J. Lindeman

op de leeftijd van 75 jaar.

Uit aller naam:
H. J. Lindeman

Zandvoort, 21 oktober 1969
Kostverlorenstraat 90

De teraardebestelling zal plaatsvin-

den zaterdag 25 oktober te 12 uur
op de Algemene Begraafplaats te

Zandvoort.

Thuis geen bezoek.

BURGERLIJKE STAND
17 oktober 1969 — 23 oktober 1969

Geboren: Jan Simon, z.v. J. Blom en A.
E. E. van den Bos; Paul Jean Henri, z.v.

F. A. R. Longayroux en C. van Staveren;
Jerry Albartus, z.v. W. T. M. Kok en H. W.
Wilke.

Overleden: Laurentius Hendrik Corneiis
van Eijk, oud 79 jaar, gehuwd met E. M.
S. van Ruiten.

Ondertrouwd: Hans van der Wel en Ol-

ga Brigitta Wilhelmina Gelderblom.
Gehuwd: Corneiis Willem Geugies en Jo-

hanna Catharina Vink; Pier Post en Alida
Corneha Vermeulen.

Geboren buiten de gemeente: Thijs

Derek, z.v. I. M. Porton en L. Ie Nobel;
Joan-Mary, d.v. E. J. Poster en H. J. M.
Dalmeijer.

Overleden buiten de gemeente: Jan Ho-
nig, oud 86 jaar, gehuwd geweest met G.
IJkel; Alida Roemer, oud 78 jaar, gehuwd
met H. P. van der Mey; Johanna Cornelia
Veenhoff, oud 80 jaar, gehuwd gew. met
S. van Veenstra.

Hoge
spaarrente
tot zelfs

77o vooru

-jt^ZZ-
ds heer O. H. M. Maekaay,

Spaarvoorilchting,

Centraal Kantoor voor Amsterdam.

Dat is helemaal de NMB.
Meer rente, meer spaarvor-
men (kies uit 6 mogelijk-

heden en bovendien ook
nog 7Y4°/o spaarbrieven). En
daarbij een service waar de
NMB ook beslist niet zuinig

mee is. Daarom isvoor ieder-

een sparen zo aantrekkelijk

bij de NMB. .,'

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

de bank waar ook
ü zich thuis voelt
Zandvoort:Passage33.

iandpasTo:

Behoud van Uwtanden

sport en spel
Z.S.V. Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 25 oktober:
10 Zandv.m. 2—Umuiden 5

Adspiranten:
66 Zandv.m. b—Hoofddorp b
87 Zandv.m. c—VEW a
93 HBC e—Zanbv.m. d

Pupillen A:
155 TYBB 1—Zandv.m. 1

168 TYBB 2—Zandv.m. 2
180 TYBB 6—Zandv.m. 5
183 Zandv.m. 6—TYBB 7
184 Zandv.m. 7—TYBB 8Zandv.m.
Pupillen B:
190 Zandv.m. a—OG a
197 Zandv.m. b—Bl'daal b
205 HBC e—Zandv.m. c
203 Zandv.m. d—DCO c
213 TYBB d—Zandv.m. e

10

15.15 u.

15.15 u.

14 u.

15.15 u.

14 u.

14 u.

14 u.

13 u.

13 u.

11 U.

11 U.

11 U.

11 U.

14 u.

14.30 u.

14.30 u.

12.30 u.

9.45 u.

12 u.

11.30U.
9.45 u.

12 u.

9.45 u.

14.30 u.

14.30 u.

14.30 u.

9.45 u.

Programma zondag 26 oktober
Velsen—Zandv.m.
Zandv.m. 2—Alk. Boys 2
HBC 2—Zandv.m. 3

30 Zandv.m. 4—Hoofddorp 3

33 Kennemers 4—Zandv.m. £

37 HBC 4—Zandv.m. 6
65 Zandv.m. 9—Velsen 6
99 Hoofddorp 7—Zandv.m.
110 Zandv.m. 11—DCO 6
Junioren:

159 DEM a—Zandv.m. a
171 EDO b—Zandv.m. b
185 Concordia c—Zandv.m.
186 Zandv.m. e—DCO" c

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'

Uitslagen zaterdag 18 oktober:
Adspiranten:
TZB a—HBC e 2—1
Geel Wit c—TZB b 7—0
TZB c—DCO h . 5—5

Pupillen A:
SAC 1—TZB 1 5—0

Pupillen B:
TZB a—DSK a —

Uitslagen zondag 19 oktober:
Senioren:
SVY—TZB 0—1
TZB 3—THB 4 4—1
TZB 4—VI. Vogels 3 0—7
TZB 5—Halfweg 7 1—3
TZB 6—DCO 6 1— 14
Schalkwijk 4—TZB 7 • 1—

7

v.d. Aart-tournooi:
VSV A—TZB A . . 2—0
v. Nispen A—TZB A 3—
TZB A—Halfweg A 1—
TZB A—THB A 2—1

Kompetitie:
DCO E—TZB b 0—2

Programma zaterdag 25 oktober:
Adspiranten:
122 TZB b—HFC h 14.30 u.

147 TZB c—SHS b 14.30 u.

Pupillen A:
164 TZB 1—WH 1 14 u.

187 TZB 2—Schoten 4 1 1 u.

Pupillen B:
193 WH a—TZB "a 1 1 u.

Programma zondag 26 oktober:
Senioren:
17 Spaarndam—TZB 14.30 u.

57 Geel Wit 4—TZB 2 12 u.

66 DEM 8—TZB 3 12 u.

88 ADO '20 8—TZB 4 12 u.

112 TZB 6—Stormvogels 11 12 u.

141 TZB 7—Geel Wit 7 12 u.

Junioren:
182 TZB a—Haarlem d 14.30 u.

211 DSK c—TZB b 14.30 u.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.

Uitslagen zondag 19 oktober:
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WEGENS ENORME AANKOPEN
ORGANISEREN WIJ EEN GRANDIOZE

TAPIJTUERKOOP!
ALLE BEKENDE MERKEN VAN
BINNEN- EN BUITENLANDSE
FABRIEKEN, LEVEREN WIJ THANS

direct uit voorraad
mot 10°Io korting

BOVENDIEN, door onze eigen stoffeerders

GRATIS GELEGD

i

met S jaar schriftelijke garantie

NU PROFITEREN BIJ :

„'t HOLLANDSE HUIS"
A. W. van Graas

Lange Veerstraat 25-33 - Haarlem - Tel. 32 OS 06

Voor onze SUPERMARKT

Albert Heijn
Grote Krocht 9 te Zandvoort
hebben wij plaats voor

kassieres en leerling-kassieres
eventueel gehuwde dames voor halve dagen.

Tevens vragen wij

medewerksters
voor de afd. Groente en delicatessen.

Inlichtingen: de bedrijfsleider, de heer T. Baas.

Belangrijke mededeling

<
v7lodehuló cf-acky

GROTE KROCHT 23 — ZANDVOORT

CAMEL JASSEN v.a. / 89,50

DAMESJASSEN v.a./ 69,— *

WINTERPAKJES met echt bont f 139,50

JAPONNEN in alle prijzen en maten
vanaf maat 36—54

TUNIEKPAKKEN ƒ 59,50

COLTRUIEN, alle kleuren / 13,95

Jongens en meisjes PANTALONS f 9,95.

Grote sortering dames en heren bonnetterle

KOMT U OOK EENS EEN KIJKJE NEMEN!

Anegang 21 Haarlem
Grote sortering herenconfectie en bonnetterle.

COSTUUMS v.a./ 59,—

TWEED DEMIES f 69,50

DE GEHELE WINTER GEOPEND II

Change-Lite
Brillenglazen

worden donkerder naarmate meer zonlicht.

BRILLENSPECIALIST

Looman
Mr. Opticien

Erkend Fondsleverancier

HALTESTRAAT 5 TELEFOON 2174

RaPiat°r

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

VAMOR-RIJSCHOOL

P. C. Laarman - Frans van Sprang
Nic. v.d. Laanstr. 5 rd., Haarlem, tel. 023-326278
Met ingang van 14 AUGUSTUS iedere donder-
dagavond theorie in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht 41, aanvang 20 uur.
Ook toegankelijk voor niet-leerlingenl

Wij lessen met NSU. - Opel/Kadett • Opel/Re-
kord • Vrachtwagen - Scooter.

Voor piano's
Van Kessel

Uitsluitend 'techn. praktijk

Ged. Oude Gracht" 114

Haarlem, tel. (023) 323214

BEHANG
KEUR-VERF

Paradijsweg 2
t.o. Politiebureau

U kunt het

toch niet

afschreeuwen

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121
Telefoon 4024.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Schilders-

bedrijf

H.C. f. tyfy
Telefoon 263B

wanneer TJ de goede hoe-
danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.

In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg 1

Telefoon 2135

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

VOOR AL UW DRUKWERK!

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK
»•

HEDENAVOND
spreekt

Hans Wiegel
jongste lid tweede kamer voor de
V.V.D. Gemeenschapshuis, 8 uur.

Gratis toegang 24 oktober 1969

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding
4444 Politie (alleen noodgevallen)
3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein
3569 Sekretariaat 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 1 8
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-

lorenstraat 68
(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service

en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming

oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

2382 Zuster E. Reitsma
4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,

Badhuisplein 10
3648 KOLEN BESTELLEN?

TER WOLBEEK BELLEN!
(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht
4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-

trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

VAN DENSEN'S
centrale vezwarmingsbedrijf

• AANLEG

• OMBOUW
• ONDERHOUD

• REPARATIE

* CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

* OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advlesl

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF, 2972

Vknjcm&^t^
met sparen vertrouwd

"•- •.::
' jij.-".

-''ir i'.-rfyrt&i'-'''.*:

Raiffeisen-Spaarweek
i 27t/m31 oktober

«SS—
30 ofctober

Tijdens de Raiffeisen-Spaarweek verstrekken wij

aan iedere nieuwe spaarder een premie van f 5,-

Bovendien wordt iedere bezoeker een aardige attentie

aangeboden.

BA1FFEISENBANK

HEEMSTEDE-ZANDVOORT
SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
HEEMSTEDE : Binnenweg 67

Zandvoortselaan 179 -tel. 023-287650
Wilhelminaplein 21

ZANDVOORT : Grote Krocht 34-36 - tel. 02507-41 05

'-•<!

U koopt goed en voordelig bij:

SLAGERIJ

BURG
HALTESTRAAT 3

Extra aanbevolen
GEMEST KALFSVLEES

500 GRAM KALFSLAPPEN . . 4.48

500 GRAM KALFSROLLADE . 4.48

500 GRAM KALFSFRIKANDO . 5 48

500 GRAM R0SBIEF 4.88

500 GRAM VARKENSFRIKANDO
4.88

500 GRAM VARKENS R0LLADE
4.88

500 GRAM HAASFILET .... 5.20

500 gram

HAMLAPPEN

4.48

500 gram
HACHé-VLEES

MARGARINE
4 PAKJES

0.79

WEEKENDREKLAME :

100 gram HAM
en 100 gram samen
TONGEWORST

1.19

500 gram mooie
runderlappen

500 gram fijne

riblappen

500 gr. bieflappen ..

500 gram doorregen
runderlappen

.2,98

.3,98

.4,15

.2,48

DINSDAGS:
750 gram mooie
runderlappen .... 3,98

vlees

LAMSVLEES:
500 gr. haché
500 gr. bout
500 gram magere
lappen
1 kilo lamskarbonade

. 1,38
3,98

.2,98

.3,50

WOENSDAGS:
500 gram heerlijk

vleesgehakt

3 slavinken

3 hamburgers

3 frikandellen

. 1,68

.0,99

0,99

0,99

500 gram doorregen
varkenslappen

500 gram
schouderkarbonade ....

500 gr. ribkarbonade -..

500 gr. haaskarbonade

2,39

3,25

3,98

4,48

DONDERDAGS:
250 gr. bief tartaar ..

250 gr. rauwe lever .

1 kg doorregen
runderlappen

. 1,68

0,78

,3,98

Extra lekkere

VLEESWAREN

150 gr. pekelvlees 0,89

150 gr. gebr. rosbief 1,59
150 gram gebraden

kalfsvlees 1,59

150 gr. gebr. frikando ....1,59

150 gr. osseworst 0,98

150 gr. cervelaatw 0,98

150 gr. boerenworst 0,98

150 gr. saks 0,69
150 gr. gek. worst 0,69

150 gr. boterh.w 0,78

150 gr. paté 0,98

150 gr. Hong. MIX 0,78

enz., enz.

VOOR UW HOND EN POES:
HART, KOPVLEES, UIER, PENS, LAMSVLEES, ENZ., ENZ.

iiMag^^^^^i ^0^m0'^Ê0^^i^**Ê0^Ê0^Ê0^^0m*t/0''^Ê0ll^i

ABONNEERT U OP DE ZANDVOORTSE COURANTI
^^N^^****"**^****1!*



c^uto en \>)erkuurbedrij}

,^-Landvoort'

SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaeprnanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeekestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leverantlea van Installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Elk detail

getuigt van

vakmanschap!

Er zijn veel keukens. Goede en minder goede.
Maar, de ROSÉ KEUKEN is uniek!

Over de ROSÉ aanbouwkeuken kunnen wij kort

zijn. Moderne materialen, meer dan 150 elementen.
Zeer zorgvuldig afgewerkt.

Korte levertijd, deskundige planning en uit-

stekende montage service.

Vraag eens dokumentatie of, beter nog, kom
zelf naar onze showroom voor geheel vrijblijvende

informatie.

keukeninstallatiebedrijf

-ZANDVOORT-
Ar* roséV KEUKEN

Paradijsweg 11a, Zandvoort, tel. 02507-2361

ITlode du ^Paóóage 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

MONTEUR
AAN HUIS!

T.V. - RADIO - WASAUTOMATEN, enz.

Vrijblijvend prijsopgaaf

TELEFOON 02507-5951

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)
316092 - Haarlem.

47.50
voor
lOrïjl
Veivolg- en losse

lessen: f 7,50
Fonkelnieuwe V.W.'s

Zandv., Oosterparkstr. 41,
telefoon 25 07 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,IRMA'
Godlpl. VAMOR

Wasautomaten
HOGE inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Autoverhuur D. F. Pleters
Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett • Volkswagens -

Opeis Kapltan - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2, tel. 4200 en 3652

PANDEN v. geldbelegging
te koop gevr. N.V. Make-
laardij •VEMA'. tel. 02560^
7767.

In overleg met de Pharmaceutisch
üispekteur te Amsterdam, zijn de

Zandvoortse Apotheek en de

Zeestraat Apotheek, zaterdag-

smiddags, wanneer zij geen dienst

hebben (dus ieder om de week)

met ingang van 1 november

om 1.30 uur GESLOTEN

W. F. HOOGSTRATEN
H. B. A. MULDER
apothekers

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 1

1

Zandvoort

Tel. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 Glasverzekeringen

WERELDSPAARWEEK
leder die gedurende de Wereldspaarweek van

27 t/m 31 OKTOBER
een inleg doet bij een der kantoren of rijdende bijkantoren van
de Nutsspaarbank ontvangt de fraaie

KUNSTKALENDER

NUTSSPAARBANK
Haarlem - Heemstede - Bloemendaal - Zandvoort - Bennebroek - Hillegom - Lisse

/oor elk klusje of karwei, het hout van

W.JANSEN hoort er bij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuiverings-

installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107.

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023 • 24 28 3o'

^crdetterle

'CllóOH le.cfa.nce

daar slaagt U!

Kostverlprenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Neem uw brood, koek,
beschuit en biscuit

van Bakker van der Werft"
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN,
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-

vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man

Uw vertrouwensman.

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

E. v.d. BERG
METAALBEDRIJF

Bel 4852
voor hek- en rasterwerk,
schuttingbouw en diverse
reparaties.

Schildersbedrijf

C Ja FAAr
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf - Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)
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mensen

en

zaken

UipfUs-cU weekend In amsieidatn

De mensen zijn moe

Het is al weer een tijdje geleden dat mijn
vriend Stoeleman zijn laatste Badboek
voor het seizoen 1969 in de krant plaat-

ste. Sedert die dag is de zomer in feite

een hele poos doorgegaan, net of er niets

was gebeurd. En dat hield hij nagenoeg
zonder onderbreking tot nou ja

het hoge woord moet er uit tot van-

daag toe vol.

Het ziet er naar uit dat wij ons moeten
gaan instellen op de naderende winter en
het is alleen maar de schuld van de lange
hete zomer dat wij daar een beetje laat

mee zijn. Daarom zal het enige moeite
kosten over te schakelen. Zoals met ande-
re dingen in het leven is het voor de mens
het beste geleidelijk op iets over te gaan,
rustig van de ene fase tot de andere, tot-

dat je er in zit voor je 't in de gaten hebt.

Het plotselinge en het onverwachte doen
je altijd iets, ze vreten aan het zenuwge-
stel en maken van de mens dikwijls een
schichtig wrak. Het zou bijvoorbeeld ab-

surd zijn wanneer wij van de ene op de
andere dag van de zomer in de winter do-

ken, plompverloren van 20 graden boven
nul naar 10 er onder. Een kapitaal verschil

van 30 graden. En dan moet u eens beden-
ken wat zo iets voor gevolgen kan hebben.
Er zijn genoeg mensen, die dan afknappen
en het bijltje er tijdelijk bij neerleggen. Be-
grijpelijk, we maken weliswaar deel uit van
de kosmos, maar we blijven maar mensen.

Met deze zomer (die we dan tot van-

daag mochten beleven) is er iets anders
aan de hand. Wij mogen beslist niet zeg-

gen dat déze zomer ons niet mild voorbe-

reid heeft op de winter. Hij is zelfs in staat

qeweest een stukje herfst over te slaan.

En eigenlijk is dat een beetje verontrus-

tend. Want het kan gebeuren dat wij plot-

seling in de ergste vorstperiode zitten voor
dat wij onze winterkleren uit de mottebal-

len hebben gehaald, voor dat - wij de
schoorstenen hebben laten vegen.

Ik vang zo hier en daar nog wel eens
wat op en wat ik de laatste dagen belui-

ster is niet hoopgevend voor de volksge-

zondheid: In het algemeen zijn de mensen
moe. Ja, gewoon moe. Een soortgelijke

moeheid doet zich voor in het voorjaar,

wanneer de mensen zo ongeveer zeven
maandea. van het grimmige vytnterklimaat

hebben geprofiteerd, bijna onafgebroken
zonder zonnewarmte hebben gezeten en
'geen verse groente aanwezig was om de
verminderde konditie wat op te peppen.

Die voorjaarsmoeheid kennen wé wel, daar
hebben we mee leren leven, al zullen we
er nooit in berusten. Het intuïtieve verzet
van binnen uit maakt ons nog ekstra moe,
zodat onze reserves snel uitgeput raken.

Maar dat we na zo'n zomer die we nu
hebben gehad, moe zijn, verbaast ons.
Daar willen we niet aan!

En nu kan je merken dat het toch een
diepe zin heeft dat er seizoenen zijn, die

zich een beetje aan de kalender houden.
Als de afwezigheid van de zonnestraling

en de groene groenten ons moe maken,
kan een te veel van het tegenovergestelde
dat klaarblijkelijk ook.

Iemand zei eens: Wat zou 't de gezond-
heid van de mensen ten goede komen als

wij hier het hele jaar door zomer hadden.
Wel, de feiten liggen er vijf maanden
zomer hebben ons nu aan de rand van een
instorting gebracht. Het gaat er op lijken

dat de profeten gelijk krijgen: Die hebben
gesproken over een enorme- hoeveelheid
eikels, over beukenootjes en molshopen.

Allemaal dingen die op een vroege, lange
en koude winter wijzen. Jammer, maar de-

ze zomer heeft de herfst overgeslagen. En
dat gaat zich wreken. Ik wil niet pessimis-

tisch zijn of u de moed om te leven ont-

nemen, maar u moet de harde feiten onder
de ogen durven komen. Persoonlijk voel ik

voor een natuur, die zich aanpast aan on-

ze jaarindeling, aan . onze verwachting.

Dus: zomer van juni tot en met augustus,
herfst van september tot en met novem- •

ber, winter van december tot en met janua-

ri en lente van maart tot en met mei.

Ziet u, netjes op een rijtje vier jaar-

getijden van elk drie maanden. Wij weten
het wel. Deze zomer sloeg dus de herfst

over.

Laat ik niet merken dat de komende winter

de lente overslaat! Sterkte!

MOMUS

Vanaf vandaag t.e.m. zondag staat Amsterdam in het teken van de paardensport. Op het twaalfde

Internationale Indoor Concours Hippique 'Jumping Amsterdam' zullen 's werelds beste ruiters in de

nieuwe RAI aan het Europaplein elkaar de beschikbare prijzen betwisten. Op bovenstaande foto ziet

u een van de kanshebbers in aktie: Hans Günther Winkler, veelvoudig Olympisch-, wereld- en Euro-

pees kampioen.

PROGRAMMA
'JUMPING AMSTERDAM'
Vrijdagmiddag 24 oktober, aanvang 14 uur:

1. Nationaal MA-springconcours op tijd.

Vrijdagavond 24 oktober:
aanvang 20 uur: 20. Internationaal spring-

concours, 1.40 meter op tijd; 3. Internatio-

naal springconcours, 1.40 met barrage.

Zaterdagmiddag 25 oktober:
aanvang 14 uur: 4. Internationaal spring-

concours: 4. Internationaal springconcours,
hoogte 1.50 meter 'Speel Uw Spel'; 5. Na-
tionaal Jeugdspringconcours, hoogte 1.30
meter.

Zaterdagavond 25 oktober:
aanvang 20 uur: 6. Nationaal Jachtspring-
concours; 6. Internationaal Puissance
Springconcours, beginhoogte 1.60 meter.

Zondagmiddag 26 oktober,
aanvang 14 uur; 8. Grote Prijs van Neder-
land, Internationaal Jachtspringconcours.
Ere-prijs: een Daf personenauto; 9. Natio-

naal Jeugdspringconcours.

Zondagavond 26 oktober:
aanvang 20 uur, 10. Nationaal springcon-
cours, hoogte 1.40 meter. Finale voor de
beste nationale combinaties; 11. Grote
prijs van de stad Amsterdam: internatio-

naal springconcours in 2 manches, hoogte
1.50 meter.

DE VRACHTWAGEN IN HET VERKEER.

Probeer nooit met
alle geweld vanaf een

.

invoegstrook voor een

"

vrachtwagen tetomen,

tóe tekening)

• U kunt A niet zien,

• De vrachtwagen kan
niet naar links.

• Bovendien kunt u bij B
in moeilijkheden komen.

NEEM NOOIT RISICO
Voeg in zo'n geval achter
de vrachtwagen in.

GOED INVOEGEN..GUED
VOOR UW VEILIGHEID!!!

VOEG VEILIG

WERELDSPAARDAG •

IN HET TEKEN VAN 70

Ter gelegenheid van de Wereldspaardag
van 27 t.e.m. 31 oktober a.s. wordt door
de spaarbanken — ook in Zandvoort —
aan de jeugd een mapje met vierentwintig
vogelplaatjes uitgereikt. Dat vogels als on-
derwerp voor de plaatjes werden gekozen
is geen toeval: deze keus hangt nauw sa-

men met 't Europese Natuurbeschermings-
jaar 1970, in de wandeling N 70 genoemd.

Vier jaar geleden besloot het Comité
van Ministers, van de landen, aangesloten
bij de Raad van Europa, het jaar 1970 uit

te roepen tot het Europese Natuurbescher-
mingsjaar. Waarom?

Al vele jaren maken vele geleerden zich

grote zoroen over het angstaanjagende
tempo waarin de natuur overèl ter wereld
achteruitgaat. Die achteruitgang demon-
streert zich in een afname van het aantal

natuurgebieden, maar daarnaast ook in het

zeldzamer worden — soms in het nage-
noeg verdwijnen — van vele plant- en dier-

soorten. Zijn deze verschijnselen op zich-

zelf reeds ernstig, nog ernstiger is het. dal
hieraan oorzaken ten grondslag liggen,

waaraan de mens schuldig is, maar die

hem zelf ook in toenemende mate gaan be-

dreigen.

De zorg van de geleerden werd tot een
angst voor velen en het Comité van Minis-

ters vond het vraagstuk zo ernstig, dat het

besloot er in een bijzonder jaar op een zo
uitgebreid mogelijke schaal bekendheid
aan te geven.

Dit wil men doen via pers, radio en tv

en door instruktielessen op de scholen voor
basisonderwijs. Op deze manier wil men
trachten de belangstelling te wekken en te

stimuleren voor de zaak van de natuurbe-

scherming: een zaak die jong en oud aan-

gaat. De spaarbanken willen hieraan hun
steentje bijdragen door in de Wereldspaar-

' week de aandacht op de bedreigde vogel-

stand te vestigen.

De plaatjes die de spaarbanken aanbie-

den kunnen op zich zelf beschouwd en ge-

bruikt worden, maar kunnen ook bewaard
worden voor lessen in het Natuurbescher-

mingsjaar.

NED. RODE KRUIS

REKENT OP STEUN

VAN HET PUBLIEK

De afdeling Zandvoort van het Ned. Rode
Kruis verzoekt ons de aandacht van de le-

zer te willen vestigen op het 'volgende:
Het Nederlandse Rode Kruis organiseert

deze week een grote landelijke ledenwerf-

aktie, teneinde de gelederen te versterken

en zo mogelijk uit te breiden. Zoals bekend— maar het kan niet bekend genoeg zijn— verricht het Rode Kruis een groot aan-

tal taken op medisch en sociaal gebied en
verleend op grote schaal hulp door middel
van het verstrekken van medikamenten,
bloedplasma, etc. bij rampen.

Vooi liet omvangrijke werk van het Rode
Kruis is de materiële hulp Vc.n het publiek

onontbeerlijk, want de organisatie van de
dienstverlening van het Rode Kruis kost

geld, bijzonder veel geld. Daarom doet het

Rode Kruis, altijd en overal gereed om
hulp te verlenen, thans een beroep op uw
hulp. Dat kunt u doen door u op te geven
als donateur en een bijdrage te storten op
postrekening 389715 t.n.v. de penning-

meester van het Rode Kruis, afd. Zand-
voort. Bij voorbaat zegt het afdelingsbe-

stuur u hartelijk dank voor de verleende

medewerking en steun.

RUIM ƒ 4200,—

VOOR 'NIEUW UNICUM'

De kollekte die de stichting 'Nieuw Uni-

cum', het verpleegcentrum voor zwaar li-^

chamelijk gehandicapten te Heemstede de-

ze maand in Zandvoort en de buurtschap

Bentveld heeft gehouden, leverde een re-

kord bedrag op. In totaal werd f 4248.69

bijeengebracht, ruim 1100 gulden meer dan

vorig jaar. De organisatoren van de kollek-

te danken kollektanten en gevers voor dit

prachtige resultaat.



DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.
P. Flieringa. Brederodestr. 1, tel. 218 1.

G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091,
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

J. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499.
"0099 uoo}8|aj

WIJKZUSTER:
Zaterdag 25 en zondag 26 oktober:

Zr, A. van der Linde, Gasthuishofje 27,

telefoon 2791.

APOTHEEK:
25—31 oktober:

Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71,
telefoon 3073.

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 32 33.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK. Kerkplein

Zondag 26 oktober:

Kerk:
10.30 uur: drs. J. H. Uijtenbogaardt.

m.m.v. Kerkkoor.

Noord:
10.30 uur: ds. M. C. Don, Heemskerk.

Jeugdkapel:
10.30 uur: de heer A. J. Weermeijer.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. G. K. van der Horst van
Zandvoort.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

Zondag 26 oktober:

10.30 uur: ds. H. Annema (d.g.) te

Zaandam.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15

Zondag 26 oktober:

10 uur: ds. J. de Waard.
17 uur: ds. B. Boelens van Castricum.

PAROCHIE ST. AGATHA. Grote Krocht

H.H. MISSEN:
zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30u.

AUGUSTUS:
7.30, 8.30, 9.30, 11.30 en 19.30 uur.

DEUTSCHE MESSE, t/m 25 augustus:
Samstag 20.30 Uhr - Sonntag 8.30 Uhr

BIJKERK NOORD, Linnaeusstraat

H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 1 1 u.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag 3 uur n.m. Samenkomst in 'Pniël',

Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Madoerastraat 1, Haarlem N.

Zondag 9.30 en 16.00 uur;

Woensdag 20.00 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN. Paradijsweg 16

Zondag 10.00 uur: korte biibelbespre-

king, Paradijsweg 16 te Zandvoort.

Maandag 19.30 uur: bijbelstudie, Para-

dijsweg 16 te Zandvoort.
Zaterdag 9.30 uur: korte bijbelbespre-

king, Paradijsweg 16 te Zandvoort.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 26 oktober:

9.45 uur, Hilv. I. Radiotoespraak door

de heer A. Stempels. Onderwerp: 'Aan-

dacht voor Humanitas'.

Speciale

Aanbieding
Jenever 8,75 p. Itr.

Oude jenever 8,95 p. Itr.

Vieux 8,95 p. Itr.

Citroen jenever 7,95 p. Itr.

Citroen BRANDEWIJN ... 6,95

BESSENJENEVER 6,95
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte

abonnementsprijs / 10,- per jaar

per post / 11,-; buitenland / 13.-

losse exemplaren 20 cent

giro 52 33 44 t.n.v. ijs de jong

postbus 23, telefoon 21 35

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

zandvoortmeeuwen verliest

plaats aan top

door gelijk spel tegen velsen

De eergisteren in het sportpark van Velsen

gespeelde wedstrijd tussen de thuisklup en

Zandvoortmeeuwen is in een 2—2 gelijk

spel geëindigd. De gelijkmaker heeft voor

de geel-blauwen geruime tijd aan een bij-

zonder dun draadje gehangen. Nadat Vel-

sen in de tweede helft een 2— 1 voor-

sprong had genomen zag het er naar uit

dat een aangeslagen Zandvoortmeeuwen

met een nederlaag genoegen 20u moeten

nemen. Ruim een kwartier voor het einde

herstelde Zandvoortmeeuwen zich en slaag-

de er in naast Velsen te komen. In de slot-

fase van de ontmoeting hebben beide ploe-

gen nog geprobeerd een beslissing te for-

ceren — maar het bleef bij een gelijke

puntenverdeling.

De ruim duizend toeschouwers die de wed-
strijd in de staalstad bijwoonden hebben
zich zondagmiddag overigens geen ogen-

blik verveeld: er werd bijzonder enthousiast

en pittig gespeeld en er was sprake van

een goede sportieve sfeer zowel binnen

als buiten de lijnen. De leiding van de wed-
strijd was in handen van scheidsrechter D.

van Tol, een man die het metier volledig

onder de knie heeft.

Direkt na het beginsignaal van de arbi-

ter ontspon zich een levendig en aantrek-

kelijk duel tussen gasten en gastheren, dat

zich zowel op de speelhelft van de kustbe-

woners als van de thuisklup afspeelde. Na
een fraaie familie-kombinatie van Arend
Stobbelaar en zijn broer Aaldert eindigde

dit eerste treffen ten gunste van Zandvoort-

meeuwen. De verdediging van Velsen zag

geen kans de oprukkende broers van de

bal af te houden en moest met lede ogen
toezien hoe Arend de bal feilloos opbracht

en op het laatste moment door gaf aan

Aaldert. Er bleef voor keeper Bergisch van

Velsen toen niet veel anders over dan de

bal, door Aaldert keihard ingeschoten, uit

het net te vissen, — 1.

De voorsprong was voor de Velsenaren

een prikkel alle beschikbare energie te

bundelen en te richten op de zwakke scha-

kels in de defensie van de gasten. In de

35e minuut slaagde de aanvalslinie, aan-

gevoerd en gestimuleerd door de meegeko-
men achterspeler B. de Vries en schutter

Jos Koks, er in een opening in de Zand-
voortmeeuwen-achterhoede te maken. Koks
schoot het leer, via de handen van doelver-

dediger Molenaar, in de touwen, 1— 1.

Na een korte inzinking bij Zandv.m.,

waarvan Velsen niet wist te profite-

ren, kreeg de voorhoede van de gasten

weer voldoende vat op het spel. Tien minu-

NOTEERT
U
EVEN

ten voor het ingaan van de rust drong Nij-

kamp diep in de verdediging van de gast-

heren door en kopte de bal precies in

de handen van Bergisch.
De tweede helft begon met een bijzon-

der zwaar offensief van de thuisspelers en
de defensie van Zandvoortmeeuwen maak-
te moeilijke ogenblikken door. Om de druk
op het doel van ZVM te verlichten trachtte

de voorhoede door middel van uitvallen de
aanvalskracht van Velsen te verzwakken.
De attente verdediging van de thuisklup

had met de nogal doorzichtig opgezette
aanvallen echter weinig of geen moeite.

In de 22e minuut werd de vasthoudend-
heid van Velsen beloond. De ver naar vo-

ren gekomen J. Sieraad schoot de bal

langs keeper Molenaar tussen de palen,
1—2.
De gastheren vonden deze voorsprong

waarschijnlijk te mager om los te laten en
zij gingen door met het belagen van de
Zandv.m.-verdediging. Koks, die voor Vel-

sen in de eerste helft de gelijkmaker scoor-

de, Hoogzand en Sieraad trokken alle re-

gisters van hun talent open en brachten
de achterhoede soms tot wanhoop.

Tijdens het hoogtepunt van de Velser

schietkanonnade zag Zandv.m. kans een
verrassende tegenaanval te produceren, die

tevens het herstel van de klup inluidde.

Aaldert Stobbelaar maakt de verrassing

kompleet door de bal ver achter Bergisch
te knallen, 2—2.

Velsen kwam opnieuw terug — een schot

van Sieraad suisde boven Molenaar over

de lat — maar ook de voorhoede van

ZVM bleef aktief. De laatste minuten wa-

ren bijzonder spannend, maar in de bereik-

te dubbelstand kwam geen verandering

meer.
Door de uitslag van de afgelopen zondag

is Zandvoortmeeuwen de leiding in de af-

deling — voorlopig — kwijt. .

hier staat

uw brief

Zomerlust.

31 okt.: Kath. Vrouwengilde Zandvoort en

omstreken, Ned. Chr. Vrouwenbond, afd.

Zandvoort • 'Vrijwillig levenslang', spr.

mei. L. Stilma - Calvijnzaal, Julianaweg. N

7 nov.: Humanistisch Verbond Gemeen-
schap Zandvoort • O. 'Ervaringen in Ko-

rea en Japan' Spr. G. C. van Gorcum,
Amstelveen met dia-vertoning - Gemeen-
schapshuis.

28 nov.: Zandv. vrijw. Brandweer - feest- NAWOORD:
avond - Zomerlust.

Mijne 'heren,

In de krant van vrijdag j.l. lazen wij dat

uw redacteur zich voor de- zoveelste keer

vergiste.

Hij had in de Autokampioen bedragen ge-

vonden die volgens hem beter kloppen dan
die van de Gemeente.

Wij vinden dat hij zich daar niet mee
moet bemoeien want hij weet hier bar wei-

nig vanaf.

Men laat de voetbalverslagen ook niet door

iemand maken die voetbal haat.

Uw redacteur haat de autosport, dit kan

men aan al zijn verslagen merken.
Als er maar ongelukken gebeuren op het

circuit dan is hij weer in zijn element.

Graag zouden wij hierin veel verbetering

zien. Als het zo doorgaat blijft uw courant

zeer subjectief!

Graag. zouden wij dit bij de ingezonden

stukken geplaatst zien.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,

H. Hoekema
(De handtekeningen van
de drie mede-onderteke-
naars zijn onleesbaar—
red.)

VOGELSHOW
IN ZOMERLUST
De oudste vogelvereniging in ons land —
'Onderling genoegen' uit Haarlem — orga-
niseert op vrijdag 31 oktober, zaterdag 1

en zondag 2 november a.s. haar jaarlijkse

vogelshow in de grote zaal van café-restau-
rant 'Zomerlust' in de Kosterstraat.
De show zal op vrijdagavond door bur-

gemeester A, Nawijn officieel worden ge-
opend. De show is op de navolgende tijden

voor het publiek toegankelijk: vrijdagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur; zaterdag van
10.00 uur tot 22.00 uur en zondag van
10.00 uur tot 17.00 uur.

De jaarlijkse presentatie van de vereni-

ging vindt dit keer in Zandvoort plaats om-
dat tal van de bij de vereniging aangeslo-
ten leden in de gemeente wonen. Zij willen

op deze wijze de aandacht op hun liefheb-

berij vestigen en er propaganda voor ma-
ken. Aan de show is een kompetitie ver-

bonden. De ingezonden vogels zullen door
een jury worden beoordeeld, waarna de
kampioen 1969 van 'Onderling Genoegen'
bekend zal worden gemaakt. Tijdens de
show is het publiek in de gelegenheid voor-

af gekeurde vogels, die door de eigenaars
worden aangeboden, te kopen.

ZOV MET
HONGAARSE BRUILOFT
IN HAARLEMSE
STADSSCHOUWBURG
Op vrijdag 21 november a.s. geeft de
Zandvoortse Operette Vereniging een uit-

voering in de Haarlemse Stadschouwburg
van de operette 'Hongaarse Bruiloft' van
de komponist Nico Dostal. De regie is in

handen van Han Rood, die zijn toneelerva-
ring opdeed bij het Zandvoortse toneelge-
zelschap 'Op Hoop van Zegen' en enige
tijd lid was van het koor van de Neder-
landse Opera. De muzikale begeleiding be-
rust bij Martin Erich. Ondanks zijn langdu-
rig verblijf in een ziekenhuis, gaan voorbe-
reidingen en repetities voor de 'uitvoering

op 21 november gewoon door. ZOV koes-
tert goede hoop dat de dirigent tegen de
tijd van de uitvoering weer geheel hersteld

zal zijn en de dirigeerstok kan zwaaien.
De instrumentale begeleiding wordt dit

keer verzorgd door het Amsterdams pro-

menade orkest en de balletten zullen wor-
den uitgevoerd door dansers en danseres-
sen van een befaamde hoofdstedelijke bal-

1

letschool.

De Zandvoortse Operette Vereniging —
nog steeds in ballingschap omdat in Zand-
voort geen geschikte zaalruimte en akkom-
modatie aanwezig is — rekent op een gro-

te belangstelling van de zijde van operette-

minnend Zandvoort op 21 november in

Haarlem.

LEZING VOOR NCVB EN
R.K. VROUWENGILDE
IN CALVIJNZAAL
De Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. Zand-
voort, belegt vrijdagavond in samenwerking
met het r.k. Vrouwgilde een bijeenkomst
in de Calvijnzaal van de geref. kerk aan
de Julianaweg. Het bestuur heeft mej. L.

Stilma uit Amsterdam uitgenodigd te ko-

men spreken over het thema: 'Vrijwillig

levenslang'. Aan de bijeenkomst zal het

'Feelbea Sextet' muzikale medewerking
verlenen.

29 nov.: Motor/Autoclub Zandvoort - feest-

avond • Zomerlust. ^
10 nov.: Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.

Zandvoort - Demonstratie betr. Indische

gerechten • Gemeenschapshuis.
13 nov.: Watersportvereniging 'Zandvoort'

- filmavond - Gemeenschapshuis.

15 en 22 nov.: Folklorever. 'De Wurf' -

uitvoering - Zomerlust.

19 nov.: Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.

Zandvoort • kienmiddag - Gemeenschaps-
huis, aanvang 2 uur.

26 nov.: Kath. Vrouwengilde Zandvoort -

lezing mej. L. Molkenboer, spraak- en

zangpedagoge - 'De Krocht'.

CHINEES
RESTAURANT

Chong-Hai

30 OKT.
GEOPEND

i Swaluëstraat 2 — Telefoon 2889
(
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De in de Autokampioen van 20 september
gepubliceerde en aan een intern NAV-com-
muniqué ontleende cijfers inzake de cir-

cuiteksploitatie zijn zó gedetailleerd, dat

de kans dat de verstrekte gegevens ner-

gens op zijn gebaseerd uiterst klein moet
worden genoemd. Noch van de zijde van

de NAV, noch van die van de Autokam-

pioen mag worden verwacht dat zij om-

trent het circuit niet — of minder betrouw-

bare informatie zouden verschaffen.

Meer inzicht met betrekking tot de gang
van zaken rond de racebaan zal pas mo-

gelijk zijn, wanneer de jaarrekening van

het circuit door de eksploitante van de

baan openbaar wordt gemaakt. Tot op he-

den komt die slechts een kleine kring van

ingewijden onder ogen.
T.a.v. het circuit neemt onze krant een

kritisch standpunt in — niet gebaseerd op
haat t.a.v. de autorensport, maar op waar-

neming. De racesport Is een uitermate ris-

kant bedrijf voor deelnemers en toeschou-

wers en omdat in de badplaats een race-

baan aanwezig is vestigen wij op die ge-

varen de aandacht en zullen dat blijven

doen.
Verder zijn aan het circuit nog een aan-

tal bezwaren van andere aard verbonden:

in het zomerseizoen stagneren de circuit-

evenementen het strandbezoek met voor de

badplaats alle nadelige gevolgen van dien.

Tevens is de geluidshinder voor de bewo-

ners van de gemeente een euvel geworden

dat niet langer kan worden genegeerd. Wij

zouden als krant tekort schieten wanneer
wij ons daar niet mee bemoeien. Een kran-

teman is In de meeste gevallen geen spe-

cialist, dat is ongetwijfeld een na-, maar
ook wel een voordeel. Het voordeel Is dat

hij, net als het publiek, kan horen, zien en

voelen wat er aan de hand is. Daarom is

ons oordeel over de racebaan nogal nega-

tief.

weinig belangstelling

voor vvd propaganda bijeenkomst

in gemeenschapshuis

In een kernachtig betoog schetste het 2e

Kamerlid Hans Wiegel, van de VVD, vrij-

dag j.l. de plaats die de VVD in de lands-

polltiek en tevens in de komende verkiezin-

gen inneemt.

Een ietwat teleurstellende opkomst (nog

geen twintig belangstellenden) was voor

de heer Wiegel geen bezwaar zijn rede met

vuur en enthousiasme uit te spreken. Wij

willen hierbij even releveren dat de spreker

— In tegenstelling tot velen van zijn kolle-

ga's — zich onthield- van de min of meer

gebruikelijke banbliksems en kanonnades

aan het adres van tegengestelde politieke

groeperingen.

De heer Tetterode presideerde de bijeen-

komst en leidde de spreker met een kort
woord in, waarbij hij het streven van de
VVD — het liberale bruggehoofd in de hui-

dige politiek te konsolideren — benadruk-
te. Aan het betoog van de heer Hans Wie-
gel ontlenen wij het volgende:

In vrij brede kring heerst het verlangen
tot meer duidelijkheid in de politiek en met
name in de konfessionele partijen is men
het eens geworden over de noodzaak tot

staatkundige en maatschappelijke vernieu-

wing. (De regering heeft het onderzoek
naar de wenselijkheid tot wijziging van de
Grondwet en het kiesstelsel in handen ge-

legd van de staatskommissie Cals-Donner)
Na de vorige verkiezingen (1967) zijn we
nu ongeveer twee en een half jaar verder,

maar de zo zeer begeerde duidelijkheid is

allerminst bereikt! De KVP verliest terrein— afsplitsing van de groep Aarden — de
Boerenpartij 'ontploft' als het ware en het

aantal partijen dat in de komende verkie-

zingen mee gaat doen, is momenteel 15.

Wellicht worden het er meerl Van een kon-

krete stap in de richting van grotere_ kon-

sentratie is dus nog geen sprake. Dat
iedereen, als vertegenwoordiger van welke
politieke groepering dan ook, hoe gering

van aantal, het woord moet voeren onder
het mom van de parlementaire demokratie,
is zeker niet in het belang van het parle-

ment en van de demokratie.
Een winstpunt is het streven van de drie

konfessionele partijen, die zich kennelijk

vóór de verkiezingen willen uitspreken over

de vraag met wie zij willen werken. Een
andere faktor in de geneigdheid tot duide-

lijkheid is het politiek akkoord tussen de
PvdA, de PPR en de PSP. (PAK), of-

schoon deze konsentratie nog niet geheel

en al uit de verf is gekomen. De VVD
heeft zich altijd op het standpunt gesteld

dat een goed funktionerende oppositie on-

ontbeerlijk is voor de demokratie. Aan de-

tips voor

goede verlichting op de weg

Deze week is in een groot aantal europese

landen een Internationale verlichtingsaktie

gestart onder auspiciën van La Prèvention

Routière Internationale, een organisatie

waarbij ook het Verbond voor Verlig Ver-

keer is aangesloten.

Ter ondersteuning van de aktie, die o.m.

via raambiljetten, affiches, stickers en een

t.v.-spot wordt gevoerd, heeft het Verbond

de volgende tips voor automobilisten ver-

strekt:

Van goed licht is men verzekerd wanneer
men op gezette tijden alle lampjes ver-

nieuwt. Zo'n zgn. groepsvervanging biedt

grotere zekerheid dat de verlichting altijd

in orde is. Het Verbond voor Veilig Ver-

keer adviseert: is een lamp voor of achter
defekt, vernieuw dan beide.
Om de hoeveel tijd een groepsvervan-

ging moet plaats hebben is afhankelijk van
het type auto en de soorten lampjes. Als
richtlijn kan worden aangehouden: elke 2
jaar. Wanneer men op geregelde tijden al

zijn lampen vernieuwt en de kontakten re-

gelmatig op korrosie en verbuigingen kon-
troleert of laat kontroleren, weet men ze-

ker dat men zelf ziet en gezien wordt.

Regelmatige kontrole van de verlichting

kan ongelukken voorkomen en het is beter

zelf gebreken te ontdekken, dan er door
een medeweggebruiker op te worden gewe-
zen. Het is veiliger om bovendien een set
reservelampjes bij zich te hebben. Een stuk
gereedschap (een schroevendraaien is over
het algemeen voldoende) kan goede dien-

sten bewijzen, of zelfs noodzakelijk zijn bij

het vervangen van een kapot lampje. En
is er een 'gevarendriehoek' aan boord?

De lichtbundels van de koplampen dienen
goed gericht te zijn, maar ook moet wor-

den nagegaan of het lampje goed gecen-
treerd is. Elke garagehonuder is thuis op
dit terrein en kan het kontroleren. Laat
men bedenken dat er maar één stand is,

waarin de lichtopbrengst het hoogst is.

Bij een tankstation is het een goede ge-

woonte om de voorruit van een wachtende

auto schoon te maken. Het kan nog beter,

als men de pompbediende vraagt ook even
koplampen en achterlichten te willen

schoonmaken. Goed licht — Allicht.

In deze tijd van het jaar worden overal

verlichtingsakties gevoerd. Vergeet bij de
verlichtings-kontrole vooral de accu niet,

want die staat weer voor een zware taak.

Licht in een duistere zaak. Dat is de be-

paling dat men bij nacht en onder ongun-
stige weersomstandigheden zijn verlichting

aan moet hebben.
Als men stil staat op parkeerstroken, in

parkeerhavens of in noodgevallen op vlucht-

stroken langs autowegen. Licht aan, om
gezien te worden.

Bij dichte mist ontsteekt men natuurlijk

groot licht. Maar als bij sneeuwval — ook
overdag — het zicht ernstig belemmerd
wordt, moet men eveneens verlicht rijden.

In plaats van koplampen mogen speciale

mistlichten worden gevoerd in het slechte

weer. Maar denk er wel aan dat deze ge-

kombineerd moeten zijn met de stadslich-

ten, dus niet met groot licht of met dim-

licht.

Laat men nu eens gebruik maken van de
mogelijkheid zijn verlichting geheel gratis

te laten kontroleren. In de komende weken
is daarvoor volop gelegenheid in honder-
den garages in ons land.

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN.
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933

ze krachtige oppositie ontbreekt het hier.
De jongste debatten in de Tweede Kamer
hebben in feite de positie van het kabinet
versterkt. Dit is niet zo zeer het gevolg
van de bekwaamheid van dit kabinet als
wel van de zwakte van de huidige opposi-
tie.

Het kiesstelsel zodanig veranderen dat
overgegaan wordt op het zgn. 'distrikten-

stelsel', is niet in het belang van de VVD,
d.w.z. voor de middelgrote, en de kleinere
partijen. De VVD is voor de evenredige
vertegenwoordiging. Toch hangt deze pro-
blematiek als een donkere wolk boven de
komende verkiezingen. Het wegdrukken
van de kleinere partijen zou tot gevolg heb-
ben dat zij dan niet meer kunnen fungeren
als 'het geweten' van de grotere partijen

waar zij het dichtste bij staan!
De huidige samenwerking in de landspo-

litiek, het samengaan van VVD en konfes-
sionele partijen, mag niet leiden tot de fout
dat de VVD té toeschietelijk gaat worden
of alles gaat slikken. Hoewel de kwestie
van de belastingkorrektie tot spanningen
zal kunnen leiden, acht de VVD het kabi-

net De Jong niet de inzet van de komende
verkiezingen. Zij is van mening dat dit ka-
binet 'het redelijk gedaan heeft' tot dus-
verre.

In dit alles moet de VVD haar eigen ge-
zicht blijven tonen, tegenover haar rege-
ringspartners en de oppositie, waarin D'66
(ook voor de a.s. verkiezingen) weer op
winst schijnt tel zitten.

De heer Hans Wiegel zag de toekomst
niet pessimistisch in voor de VVD, die on-

der alle omstandigheden zichzelf blijft en
toont de partij te zijn waar ieder zich

thuis kan voelen.

Na de pauze beantwoordde de heer Wie-
gel nog enkele vragen van toehoorders
(sters) die nog nader geïnformeerd wilden
worden over sommige onderdelen van het
onderwerp.
Aan het slot van de avond bood de heer

E. van Tetterode de heer Wiegel het boekje
'Gort met stroop' aan.

FAMILIEBERICHTEN

Tot onze diepe droefheid ging na
een geduldig gedragen lijden heden
van ons heen onze lieve zorgzame
moeder, groot- en overgrootmoeder

ANTJE MARIA VISSER

weduwe van Engel Keur

in de ouderdom van 83 jaar.

Zandvoort: K. Drommel-Keur
A. Drommel

Noordwijk: A. Keur-Barnhoorn

Zandvoort: C. Keur
A. Keur-de Nijs

G. Keur
E. F. Keur-Stikvoort
Ch. Keur
K. Keur-Allis

klein- en
achterkleinkinderen

Zandvoort, 25 oktober 1969
Willem Drayerstraat 13

De overledene is opgebaard in het
Diaconaal Verpleegtehuis, ingang
Ridderstraat 32 te Haarlem; gelegen-
heid tot bezoek van 14.00 uur tot

15.00 uur en van 19.00 uur tot

19.30 uur.

De teraardebestelling zal plaatsvin-
den donderdag 30 oktober om 14.00
uur op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

Vertrek van Willem Drayerstraat 13,

omstreeks 13.40 uur.

Dankbetuiging

Voor de talrijke bewijzen van vriendschap
en sympathie die wij op 10 oktober, ter

gelegenheid van ons 40-jarig huwelijks-
feest mochten ontvangen, betuigen wij

langs deze weg onze hartelijke dank.

Fam. J. Cosman
Zandvoort, oktober 1969

RECTIFICATIE
De heer C. LEEK

1

en

Mejuffrouw C. PIEPER

geven kennis van hun voorgenomen huwe-
lijk op dinsdag 4 november a.s. in het ge-

meentehuis te Hardenberg (Overijsel).

RECTIFICATIE
Dankbetuiging

Voor de bewijzen van belangstelling en
medeleven bij ziekte en na het overlijden

van onze moeder en oma

M. M. KERKMAN-LIEMAN
betuigen wij u hiermede onze oprechte
dank.

J. Kerkman
J. Kerkman-de Vries
Rudolf

Zandvoort, oktober 1969



u wilt cv. maar u ziet zotegen die ellende op
vanweggetrokken tapijten
enopengebroken vloeren?
maakdan nu kennis met
Ringverwarming

kom naar de show!
in ZANDVOORT,
standplaats showcaravan: parkeerterrein' ZwarteveW.
woensdag 29 en donderdag 30 oktober
van 14.00-17,30 en van 19.00-22.00 uut

De leidingen van Ringverwarming zijn niet rond,

maar vierkant. Daardoor laten ze zich onopvallend

bovengronds (op de plint of langs de vloer)

aanleggen. En bespaart u zich de ellende van

weggetrokken tapijten en opengebroken vloeren.

Uitgebreide informatie over Ringverwarming en de

soepele financieringsmogelijkheden geven wij u graag

op de Ringverwarmingshow.

cv.-bon
Helaas ben ik verhinderd om op de Ringverwarmingshow

te komen. Toch zou ik graag meer over dit c.v.-systeem

weten. Wilt u mij uw documentatiebrochure sturen?

naam:

adres:

plaats: tel.:

Opsturen aan: Warmtecentrum, Kennemerlaan 44, Umuiden
(02550-14643)

ringverwarming
A SHV

Z.C. 28

CASH&CARRY
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Ü bespaart honderden guldens
: stoo/igemau.

CXUQU'CS

"iHsmsrcpe

IRAVEX 1

HOOfPPOKP'

Duizenden

NAAIMACHINES

ïRADIO- TiV. - KOELKASTEN
^^VLOERBEDEKKING \§\

Industrieterrein CRUQUIUS

¥r^^¥tt^itfKama

c
K

t/oor al uw onderhouds-
werk en reparaties.

Ook voor spoedgevallen!
Telefoon 5566.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

Te koop: woonKuis aan de
Van Stolbergweg. Br. ond.
nr. 8401 bur. Zandv. Crt.

(^7(eM

^? STUDIO
o.l.v. Gloria & M. Tschernoff, J. L. Zielstra
Wagenweg 208, Haarlem, tel. 023-312181

Ballet - Bewegingskunst - Modern ballet - American Jazz

volwassenen-, kinder- en kleuterclubs

BALLETLESSEN GEMEENSCHAPSHUIS ZANDVOORT
Voor kinderen en kleuters op donderdag om 4, 5 en 6 uur. Inlichtingen en aan-
melding: Gemeenschapshuis of via Balletstudio Haarlem, tel. (023) 31 21 81.

PROSPECTUS OP AANVRAAG

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN

Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.

Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven
te delen in voorspoed en
tegenspoed.

Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij

geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe te ko-
men.

Vraagt U eens onze uitge-

breide kleurenreportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-
tingen. Het Duits-Neder-
landse bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwerihoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

Gevraagd: zomerhuisje met
stookgel. t/m maart. Br.

ond. nr. 8503 bur. Zandv.
Courant.

Gevr. door jongeman: zit-

slaapkamer m. gebr. van
keuk.; evt. zomerhuisje, tot

en met febr. Br. ond. nr.

8504 bur. Zandv. Courant.

Administratieve kracht

heeft enkele uren p.w. be-

schikb. voor facturen, ad-

ministratie, e.d. Alleen

thuiswerk. Br. ond. 8501
bur. Zandv. Courant.

Gevr.: vrije woonruimte v.

alleenst. dame, b.b.h.h. Br.

ond. nr. 8502 bur. Zandv.
Courant.

Te koop: kl. opvouwb. wan-
delwagentje ƒ 12,50, baby-
zitje, ook te gebruiken alsjfi|j

autostoeltje en (brom.) Qj
f 12,50; harmonica-hekje
v.d. trap, f 12,50; Divan-

bed f 10,-. Tel. 2501.

WIE wil 1 x per week
's avonds of op zaterdag
onze kantoorflat ' schoon-
houden? Graag een tele-

foontje naar 2501 Zandv.
(bij voorkeur 's avonds
bellen).

Iedereen spreekt over

SCHOUS kinderland

BABY HEEFT VOORRANG BIJ ONS. Moeder kan Idezen

uit alles wat haar baby zo leuk staat.

ALS HET WEER OMSLAAT dan heeft het kind enorm veel plezier van
een stevige Helanca lange broek. Diverse goede kleuren en lage prijs.

maat 80 ƒ 6,75 — maat 116 ƒ 13,50.

Reuze praktisch zijn ook de Helanca springpakken in marine en rood,
kompleet met witte koltrui.

Speciale aanbieding: maat 80 ƒ 26,60 — mt. 104 ƒ 35,-—

In ZANDVOORT hebben wij helaas niet voldoende ruimte voor

KINDERWAGENS
U moet beslist eens in Haarlem binnenlopen, dan hoort U wat er gebeurt
als U de geboortedatum raadt. Maar er is nog veel meer.
Er is altijd wel een aanbieding!

De voordeligste kinderwagen kost maar ƒ 129,50

en een andere wagen,

kompleet met wandelwageninzetbakje, ƒ 199,75

ER IS NOG VEEL MEER, teveel om op te noemen!

Gaat U gewoon ideeën opdoen in

Schous CfeMteaa»/
ZANDVOORT, Grote Krocht 3 — Telefoon 4216

HAARLEM, Oude Groenmarkt 16 — Telefoon 23 - 32 44 64

MONTEUR
AAN HUIS!

T.V. RADIO WASAUTOMATEN, enz.

Vrijblijvend prijsopgaaf

TELEFOON 02507-5951

ABONNEERT V
op de

ZANDVOORT8E COURANT
Achterweg 1 - Telefoon S1S5

Autobusdienstonderneming
vraagt sollicitanten ter opleiding tot

•voor de standplaatsen Haarlem,
Leiden en Voorburg.

• Rijbewijs BE vereist

• Minimum leeftijd 21 jaar

• Gratis opleiding voor rijbewijs BCDE
• Goed salaris

• Goede sociale voorzieningen

• Vrij vervoer - ook voor het gezin -

op het gehele lijnennet

• Gratis uniform *

• Vijfdaagse werkweek.

Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen door
onderstaande coupon te zenden aan:

NOORD-ZUID-HOLLANDSE
VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V.

' Leidsevaart 396, HAARLEM

Naam:

Adres: ,,,

Woonplaats:

Leeftijd:

Z.C. 28-10

op woensdag en donderdag 29 - 30 oktober

DIRKVANDEMBROEK

» OAC.HERAAANS

TOMATENSOEP
blik99-89M3or:

'BUKöfö 3»-

AARDBEIEN

.CADUWf M&T
SHAMPOO^
citroen7 lanoline, of kruiden

ROSEWUN
een heerlijk sprankelende

wijn, frisen fruit.ig die. "'•

U ook zei kunt drinken '.:':

FAMIUEPOT

POEDERKOFRE
vanJ\gb-£25 voor,..

PAKKEN in

BAKMEE1 1

HELE fZdEQmlarg)

BRAADKIP «3

goot Uwe. even nawat het U alleen

op déze 2 dagen scheel t_V

geen tranen meer

GEFRUITE PLA3TIC

UITJES *»*

BfearclVVUrm

ROLLEN
gevuld met pepermunt en zoute drop ',

GROTE .

ROLLEN

4.DIRKVANDEN BROEK

^AC.HERAAANS

Zoekt u tijdelijk of vast werk?

Komt U dan eens praten. Wij kunnen nog enkele

mensen plaatsen in een drie-ploegendienst.

Aanvang salaris vanaf 23 jaar en ouder ƒ 197,48

bruto per. week.

Corodex n.v.
NOORDERDUINWEG 48, ZANDVOORT
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 10,- per jaar

per post / 11,-; buitenland ƒ 13,-

losse eksemplaren 20 cent
postgiro 1918910,
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

*

massaal 'nee' (89°)

tegen aanleg van piel

voor zandvoortse kust

^^ ., /~/w *-*.;/

'EEN GEWONE HUISVROUW UIT ZANDVOORT
WEET OP VEEL VRAGEN GEEN ANTWOORD
MAAR IK GEEF GEEN ZIER
OM ZO'N LELIJKE PIER
OMDAT HIJ NIET OP ONS STRAND HOORT'

TOZ BESTUUR
NA KONTROVERSE
AFGETREDEN
Tengevolge van een diepgaand meningsver-
schil in het bestuur van de Toonkunst Ora-

toriumverenlging Zandvoort is onlangs het

gehele TOZ-bestuur afgetreden. De belan-

gen van de vereniging worden voorlopig

door een kommissie behartigd. Op een
voor a.s. maandag uitgeschreven ledenver-

gadering zal een nieuw bestuur worden ge-

kozen. Het aangekondigde konsert in de
sporthal, waarvoor de repetities reeds in

volle gang zijn, zal geen doorgang vinden.

Getracht zal worden om alsnog in een kerk

in Zandvoort een uitvoering van koraalwer-

ken te geven.

NASCHRIFT.
Wat velen hadden voorzien is gebeurd. De
polsstok waarmee TOZ de financiële bar-

rière trachtte te nemen — het rumoer rond

zuid-kennemerland gaat

waterwingebied door middel

van verordening beschermen

Bovenstaande regels Het de in Zandvoort

woonachtige mevrouw V. Falie Julien uit

haar pen op het enquête-formulier 'Pier, ja.

Pier, nee' vloeien, waarop de lezers van

het Haarlems Dagblad hun mening kwijt

konden over de plannen voor de noordkust

van de badplaats een pier te bouwen.

Eind vorige week heeft genoemd streek-

blad de resultaten van het onderzoek be-

kend gemaakt: 11% reageerde positief op

het pierplan, 89% wierp het denkbeeld van

een pier — 'Een gedrocht in zee' schreef

een der tegenstanders — ver van zich.

De uitkomst van de opiniepeiling is op
enkele decimalen na gelijk aan die van het
onderzoek dat het HD zes jaar geleden
over hetzelfde onderwerp hield. De cijfers

lieten bij die gelegenheid 11.3% voorstan-

ders van het projekt zien.

Het grootste bezwaar dat door het me-
rendeel van de lezers van het HD wordt
aangevoerd, is het onderbreken van de
kustlijn. 'Het unieke vergezicht zal er

grondig en voorgoed door worden bedor-

ven, menen zij. Een argument van geheel
andere aard dat door de tegenstanders
naar voren werd gebracht was, dat de
eigenlijke bouw van Zandvoort zich niet

leent voor een dergelijk plan, dat de we-
gen nu al te kort schieten en dat het nij-

pende parkeerprobleem met de komst van
de pier alleen nog maar nijpender zal wor-

den.

De argumenten van de voorstanders zijn

voornamelijk gericht op de verlenging van
het seizoen die een pierattraktie met zich

kan meebrengen. Afbreuk aan de natuur

vinden zij in het algemeen geen be-

zwaar omdat 'Zandvoort nu eenmaal is in-

gesteld op massabezoek'.

Niet alleen de leek heeft op de vraag
'Pier, ja. Pier, nee' gereageerd, ook des-

kundigen gaven hun mening over het pier-

plan. De bekende bouwkundige prof. G. H.

M. Holt uit Overveen schreef:

stukje inspraak

Het percentage pro- en kontra de bouw
van een pier voor het zeefront van de bad-
plaats is vrijwel onveranderd gebleven. In

1963 sprak 11.3% van de lezers van het

Haarlems Dagblad zich uit voor- en 88.7%
tegen de bouw van het 'kunstwerk' in zee.

Bij de jongste opiniepeiling die het HD
over dit onderwerp onder haar lezers hield

is 11% voor- en 89% tegen de aanleg. Na
zes jaar bedenktijd hebben de tegenstan-

ders van de pier zich niet laten bekeren

en de voorstanders, toch wel een bijzonder

kleine groep, blijkbaar ook niet.

Het HD dat de enquête organiseerde

kan worden beschouwd als het meest ge-

lezen streekblad in Zandvoort en daarom
]'! maa het resultaat van het onderzoek zeker
U ale

rflprefntatiaf voor de .mening van de
f Zandvoortse bevolking worden beschouwd.

Maar ook de stem van hen die niet in de
badplaats wonen en waar de pier tenslotte

voor wordt gebouwd, telt mee. De raads-

leden die zich binnenkort over de aanleg

van de pier moeten uitspreken, mogen de
uitslag best als een stukje inspraak be-

schouwen.

Het vvd-raadslid mevrouw Hugenholtz

moet zelfs zeer gevoelig voor de mening

van de lezers van het HD zijn. Zij deed
mee aan het onderzoek en schaarde zich

onder de 11% voorstanders van het wan-
delhoofd. Maar als goed afgevaardigde zal

zij ongetwijfeld grote waarde hechten aan
het standpunt van de meerderheid. De hr.

Edo van Tetterode, voorzitter van de afd.

Zandvoort van de vvd, schreef op zijn

enquête-formulier: 'Bij te veel tegenstand

kan de pier behouden blijven, plus de at-

trakties van de landbebouwing, wanneer de
pier landinwaarts wordt gebouwd'.

Een sterk grapje van de man van het na-

tionale 1 april komité.

Vishandel Duivenvoorden
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'Bouw van de pier zal een jammerlijke aan-
tasting teweegbrengen van de kustlijn'.

Architekt T. J. Jong-Visscher uit Haar-
lem drukte zich als volgt uit: 'Morgen: een
mislukte pretneus, overmorgen: een olie-

steiger'.

De meeste inzendingen ontving het Haar-
lems Dagblad uit Zandvoort en Haarlem
Getalsgewijs meer uit Haarlem, maar wan-
neer het inwonertal van beide gemeenten
in aanmerking wordt genomen, wint Zand-
voort het in ruime mate van de Spaarne-
stad, zegt de redaktie van het HD. De
pierplannen bleken voorts ook de inwoners
van Bloemendaal, Aerdenhout, Overveen,
Heemstede en Bentveld aan te spreken.

Reakties ontving het streekblad ook uit

Amsterdam, Bennebroek, Beverwijk, Drie-

huis en nog een achttal andere plaatsen.

De leeftijd van de inzenders varieerden
van 14 jaar (de jongste) tot ver in de 80.

Ongeveer de helft van de inzenders was
ouder dan vijftig jaar. In de groep 'jonger

dan vijftig' was het grootste deel van de
inzenders boven de dertig, aldus het HD.

greep uit pro- en

reakties op bouw
Bij de publikatie van het resultaat van de

'Pier, ja. Pier, nee' enquête heeft het HD
een bloemlezing van ' hetgeen de deel-

nemers aan de opiniepeiling naar voren

brachten, afgedrukt. Wij deden een greep

uit de kommentaren van voor- en tegen-

standers.

PRO-PIER:— machtig gezicht vanuit zee de kustlijn

te zien; en de golven op het strand te zien

spoelen;— Zandvoort biedt al te weinig;— vóór, wanneer pier in zee begint, zodat
strandlijn ononderbroken blijft;— door pier krijgt dooie noordboulevard
tenminste lichtpuntje;— dé attraktie voor herfst, winter en len-

te;— ideaal voor sportvissers;— mijn bezwaren zijn meer gericht tegen
de hoge flats;— welvaart Zandvoort is afhankelijk van
haar aantrekkelijkheid;— wil Zandvoort plaats in toeristenindu-

strie behouden, dan moet er iets gebeu-
ren;— een groot evenement de golven om je

heen te zien;— wanneer pier er komt des te groter de
nu al kleine kans om elders een tamelijk

rustig strand te vinden;— wel een pierplan, maar dan voor de ge-

wone man;— omdat Zandvoort mensen moet hebben;— geef badplaats een meer mondaine
aanblik;— Zandvoort moet met zijn tijd mee.

KONTRA-PIER:— majestueuze gezicht op zee wordt ver-

laagd tot kermisgedoe;— een onherstelbaar verlies, indien de
pier, als stokpaardje van de maar tijdelijke

burgemeesters van Zandvoort, door de
blijvende burgerij wordt medebereden;— men komt niet van heinde en ver om
een pier te bekijken, doch voor het grootse

natuurwonder;— geen behoefte om tegen een betonnen
vermaakcentrum aan te kijken, laat staan

te bezoeken;— wij rennen nu al de steden uit om aan
een soort gezichtsbeperking te ontkomen;— pieren zijn uit de tijd, ze dateren uit

periode dat stranden nog geen massa-
rekreatie boden;

, .— een zuiver kommerciële aangelegenheid,
maar dan van het slechtste soort;— eerder behoefte aan een groot zee-wa-

terbad;— pier wordt namaak van Scheveningen,
twee Frans Hals-musea in dezelfde omge-
ving gaat ook niet;— pier hoogstens akseptabel in badsei-

zoen, daarna opvouwen en wegbergen;— geen dol, maar holplezier op de pier;— strandpachters zullen ernstig in hun be-

langen worden benadeeld;— Zandvoort is toch al wanordelijk en

zou nog meer uit elkaar gerukt worden;— laat toeristische attraktie en ekonomi-

sche belangen niet altijd prevaleren;— er wordt al genoeg natuurschoon ver-

nietigd, laat de zee,' de zee;— denk aan de wegen, we nemen nu al

de fiets in plaats van de auto;— „moord" op natuurschoon;— liever geld besteden voor evenementen
aari de boulevard, dan meer gezelligheid;— er gaat niets boven de drieëenheid,

zee, lucht en strand;— vervuiling van strand en water; '— wegen zijn op topdagen nu al verstopt;— geen behoefte aan kermisgedoe;

Begin deze maand is door de Belangenge-

meenschap Drinkwatervoorziening Zuid-

Kennemerland een verordening ter visie ge-

legd waarin de bescherming van het water-

wingebied van de bij de belangengemeen-

schap aangesloten Kennemergemeenten,

w.o. Zandvoort, wordt geregeld. Dertig da-

gen na afkondiging van de verordening, die

de sprongen drong in het afgelopen jaar een pakket van maatregelen omvat, zal de-
zelfs door tot de 'gemeenteraad — is ten-

slotte vele malen te kort gebleken. Het
voor december geplande konsert, waarvoor
de koorrepetities reeds waren begonnen,
moest worden afgelast. Men wil nu met
een nieuw bestuur schoon schip proberen

te maken, of zoals men het tegenwoordig
uitdrukt 'de situatie saneren'. Het is voor

de enthousiaste koorleden te hopen dat de
operatie slaagt en de patiënt er niet aan

zal bezwijken.

KOLLEKTE VOOR HET
GEHANDICAPTE KIND

ze officieel in werking treden.

Het waterwingebied in de regio Zuid-Ken-
nemerland strekt zich uit tussen de gren-

zen van de bebouwingskernen van Velsen,
Bloemendaal, Overveen, Bentveld en Zand-
voort en is verdeeld in drie sektoren, waar
lichtere of strengere bepalingen gelden al

naargelang de kwetsbaarheid en de bebou- Kruidberg, gelden lichtere normen. Zo zijn

wing van de terreinen. hier wel schadelijke stoffen toegestaan, zij

In het middengedeelte, verreweg het
|]

e ' dat £'* alle
u
en mag in kleine hoeveel-

grootst in oppervlakte, gelden de strengste
hed

?,
n

'.
bijvoorbeeld voor drogisterijen,

voorschriften. Het is hier onder meer ver-
apotheken e n andere detailhandelszaken,

boden wegen voor doorgaand autoverkeer Ook
'
n woningen mogen schadelijke stoffen

aan te leggen. Over de Zeeweg wordt ver-
voorhanden zijn, voor gebruik ter plaatse

doende sterk vaatwerk of flessen, bestemd
voor motorrijtuigen (reservetanks) is toege-
staan. Het is echter niet geoorloofd op-
slagplaatsen voor onbruikbare of aan hun
bestemming onttrokken motorvoertuigen te
eksploiteren. Opslag en vervoer van scha-
delijke stoffen is in het algemeen verboden,
ook het vervoer via leidingen. Stortplaat-
sen en leidingen voor vuilnis, faecaliën of
andere natuurlijke mest staan eveneens op
de zwarte lijst.

Voor zover daarvoor geen vergunning is

vereist ingevolge de verordening op de ont-
grondingen Noord-Holland is het voorts
niet toegestaan de grond te roeren bene-
den 2,5 onder het maaiveld.

In waterwingebied II, een randgebied
voornamelijk aan de oostrand van de dui-
nen, onder andere bij Caprera en Duin en

Morgen, zaterdag 1 november, vindt in

Zandvoort t.b.v. het gehandicapte kind een

straatkollekte plaats. Er is nog behoefte

aan enkele kollektanten(trices). Deze kun-

nen zich opgeven bij het wijkhoofd van het T .

landelijk kollekteko'mité, Frans Zwaanstraat
J».

Inr.chtingen voor de komposter.ng van

38. Kollektanten dienen wel 16 jaar of huishoudelijk of industrieel afval zijn niet

der niet gesproken. Er mogen geen stort-

plaatsen voor schadelijke stoffen of inrich-

tingen voor het opslaan van dergelijke stof-

fen worden gemaakt of gebruikt. Asfalt-

menginstallaties zijn eveneens uit den bo-

ouder te zijn.

kontra

van wandelhoofd
— weldadig ruime uitzicht gaat verloren;— als het dan niet anders kan, maak hem
dan uitneembaar, zodat hij voor de winter-

maanden opgeborgen kan worden;— het strand en de zee mogen dan wel

'van Zandvoort zijn', het ongerepte uitzicht

over zee en langs kustlijn is van iedereen;— zee wordt gevaarlijk voor zwemmers;— geef mensen van de toekomst de mo-
gelijkheid iets van de oorspronkelijke na-

tuurlijke sfeer terug te vinden.

toegelaten.

Kamperen in de waterleidingduinen zal

slechts een vrome wens kunnen zijn: kam-
pementen en campings worden beschouwd
als een bedreiging van de watervoorraad.
Uiteraard zijn dierenbegraafplaatsen ontoe-
laatbaar, inzoverre ze al niet ingevolge de
destruktiewet zijn verboden.

Het vervoeren van motorbrandstof in

benzine-tanks of in gesloten, dicht en vol-

PETIT BATEAU
MEISJES EN JONGENS ONDER-

GOED, in wit en gekleurd. ~

NOTTEN
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pvda wil streekbewoners

aktief bij regio problemen

gaan betrekken

De Partij van de Arbeid in Zuid-Kennemer- staan (met 'import' uit Amsterdam) zo-

land wil de inwoners van de regio aktief
j

3." -
de

J
wo™

)^ood in de buurgemeenten

betrekken bij vraagstukken die verband "'^eMigMn^dé bedoeling van de initia-

houden met het woon-, werk- en leefkli- tiefnemers van de aktie, die zal worden
maat in de streek. Volgende maand begin- gevoerd onder het motto 'Uw leven, uw wo-

nen inmiddels gevormde werkgroepen in de nen en uw werken' de konklusies van de
„ _ . . _. werkgroepen voor de gemeenteraadsverkie-
Kennemergemeenten Bennebroek, Bloemen- zjngen |n junj ig70 bekend te maken
daal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heestede,

Santpoort en Zandvoort met een open dis-

kussie over de belangrijke problemen in het PLEEGGEZINNEN
gewest. GEVRAAGD

Het verbod leidingen voor het vervoer van
schadelijke stoffen te eksploiteren geldt in

dit gebied niet voor leidingen in en naar
gebouwen. Vervoer van brandstof in tank-
wagens is toegestaan.

Het kampeerverbod is hier niet meer van
kracht. Afval en mest afkomstig van wo-
ningen, -agrarische bedrijven of op de riole-

ring aangesloten woonwagens of caravans
mogen worden afgevoerd.

In gebied III gelden nog minder strin-

gente bepalingen. De derde sektor bestrijkt
de buitenrand van het waterwinterrein met
uitlopers in Overveen, Bentveld, Bloemen-
daal en Santpoort.

De eigenaar van een ondergrondse olie-

tank, gelegen in het waterwingebied dient
deze onmiddellijk nadat hij buiten gebruik
is gesteld, te laten leegpompen en opvul-
len met zand.

Overtredingen van een van de bepalin-
gen die in de verordening zijn vastgelegd
komen de overtreder te staan op een hech-
tenis van ten hoogste twee maanden of een
geldboete van ten hoogste driehonderd
gulden. Een aantal ambtenaren zal op de
naleving van de voorschriften toezicht hou-
den.

Kampeergelegenheden, opslagplaatsen,
stortplaatsen en dergelijke die bij het in

werking treden van de verordening nog
aanwezig zijn zullen tot 1 januari 1974
automatisch ontheven zijn van de bepalin-
gen. Hetzelfde geldt voor opslaginrichtin-

gen waarvoor op het tijdstip van inwer-
kingtreden van de verordening al een bouw-
vergunning was verleend. In incidentele ge-
vallen kan het bestuur van de Belangenge-
meenschap de ontheffing op een vroegere
datum intrekken, als dit noodzakelijk mocht
blijken voor de bescherming van het water-
wingebied.

Vervuiling van het. waterwingebied zal
op kosten van degene die verantwoordelijk
voor de verontreiniging is, ongedaan ge-
maakt moeten worden. Een schadebeoor-
delingskommissie, bestaande uit ten minste
drie onpartijdige deskundigen, zal de aan-
sprakelijkheid voor verontreiniging vaststel-

len.

Hierbij zal de vraag worden voorgelegd of

het in deze tijd nog wel past dat vraag-
stukken op het gebied van de woningbouw,
wegenaanleg, openbaar vervoer en sociale

zorg in elke gemeente afzonderlijk moeten
worden opgelost. Zal het streven in de
naaste toekomst er niet op gericht dienen
te zijn genoemde kwesties regionaal en
door middel van een gemeenschappelijke
gedragslijn aan te pakken?

Deze en andere vragen zullen in de dis-

kussie-bijeenkomsten, waaraan iedereen
die belangstelling heeft voor de streek
waarin hij leeft kan deelnemen, aan de or-

de komen. Verder zullen tijdens de gedach-
tenwisseling een viertal konkrete punten
worden behandeld, te weten: wegenplan
Zuid-Kennemerland, openbaar streekver-

voer, huisvesting en woningnood en sociaal-

maatschappelijke vraagstukken. De initia-

tiefnemers hopen dat ook niet-pvda-leden
aan de diskussie en opinievorming een bij-

drage zullen leveren. De konklusie van de
werkgroepen zullen onder de aandacht van
het partijbestuur, afdelingsbesturen, raads-
frakties en zo nodig de provinciale en ge-

meentelijke instanties worden gebracht.

De werkgroep wegen is reeds enkele
weken bezig met een uitgebreide studie
van de onlangs door de Kennemergemeen-
ten/ en Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland aan Provinciale Staten voorgestel-
de noord-zuid en oost-west verbindingen.
Leden van de werkgroep hebben de kriti-

sche vraag gesteld of het nog wel zin

heeft een autoweg naar Zandvoort aan te

leggen, terwijl ten zuiden van de badplaats
kilometers leeg strand braak ligt. Het is

niet uitgesloten dat de PvdA een bezwaar-
schrift tegen het wegenplan zal indienen.

Ook over het openbaar vervoer, de so-

ciale zorg en de huisvesting hebben de
werkgroepen zich gebogen. T.a.v. het huis-

vestingsbeleid is de gedachte geopperd in

de regio geen vrije vestiging meer toe te

De Pax Christi beweging afd. Nederland,
vraagt aandacht voor het volgende:
Ongeveer 1500 tot 2000 kinderen uit West-
Berlijn komen tussen 26 december en 8 ja-

nuari naar Nederland, voor een vakantie
bij een pleeggezin.

Een groot percentage van de ouders in

West-Berlijn is financieel niet in staat om
zijn kinderen daar hun vakantie te laten

doorbrengen. Veel gezinnen leven in de
enge, benauwde en sombere woonkazernes.
Talrijk zijn de grote gezinnen met een veel

te kleine behuizing. En ondanks het feit,

dat West-Berlijn hard aan dit probleem
werkt, zal het nog wel jaren duren, voor-

dat men voorgoed heeft afgerekend met
de woonkazernes.

Er is, evenals in iedere andere willekeu-

rige miljoenenstd, veel leed, armoe en el-

lende onder dit deel van de bevolking.

Maar in een stad als Amsterdam, Londen
of Parijs kan men nog naar buiten trek-

ken om de dreigende verstikking door uit-

laatgassen in de straten van de stad te

ontvluchten. In Berlijn is die mogelijkheid
echter niet aanwezig. De muur, die de
stad in tweeën deelt en een niet overdadig
gevulde portemonnee houdt hen tegen. De
kinderen van die ouders zijn het hardst
aan vakantie toe. Voor hen is de aktie

'West-Berlijnse kinderen' bedoeld. .

Wie bereid is een meisje of een jongen
gedurende twaalf dagen in huis te ne-

men kan zich wenden tot de fam. J. W. v.

Putten, de De Ruyterstraat 68, alhier, tel.

2242 of 023-311495. De reis wordt finan-

cieel mogelijk gemaakt door de 'Senat für

Jugend Familie und. Sport', die jaarlijks

anderhalf miljard mark uittrekt voor uitzen-

ding van kinderen naar West-Duitsland,
Nederland, Zweden, Noorwegen en nog
enkele andere Europese landen. Het ver-

zorgen van het transport vanuit West-Ber-
lijn naar Nederland wordt in samenwerking
met het stadsbestuur van Berlijn georgani-

seerd door Pax Christi.
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anwb optimistisch
over snelle groei
aantal vakantiegangers
Terwijl de Stichting Recreatie voorziet dat

in de komende tien tot vijftien jaar het per-

,

centage Nederlandse vakantiegangers zal

stijgen van 61 tot 70% heeft de ANWB
verklaard, dat dat percentage waarschijn-

lijk dit jaar al is overschreden.

De toeristenbond baseert dit gegeven op
een onderzoek, dat in opdracht van haar
is ingesteld naar de vakantieplannen van
de Nederlandse gezinnen voor de periode
mei 1969 tot mei 1970. Drs. D. J. Enge-
len, de adjunkt-direkteur Toeristische Le-
denservice, stelt de betrouwbaarheidsgraad
van de uitkomsten van dat onderzoek op
95%

.

Van de Nederlandse gezinnen was 72%
van plan met vakantie te gaan, 24% niet

en 4% wist het nog niet.

De drie voornaamste redenen om niet te

gaan waren financiële omstandigheden,
ziekte en werksituatie.

Hoe vaak en in welk seizoen? 81% één
keer, 17% twee keer en 2% meer dan'
twee keer. 90% alléén in de zomer, 2%
alleen in de winter en 8% zowel in de zo-

mer als in de winter.

Op de vraag waar men van plan was dei
vakantie door te brengen antwoordde 53%
in Nederland en 47% buitenland.
De trek in Nederland richt zich op de

Veluwe (18%), de Noordzeebadplaatsen
(13%), de Waddeneilanden, de meren in

Friesland, N.w.-Overijssel en Drente, Zuid-
Limburg, Noord-Brabant en Noord-Limburg
(8%), Twente en Salland (6%) en ove-

rig Nederland 31% (per streek 5% of

minder).
De meest in trek zijnde landen buiten

SPORTING CLUB ZANDVOORT
De drie badminton-teams van Sporting
Club Zandvoort, die deze week binnen de
lijnen kwamen, hebben het publiek een aan-

tal degelijke partijen voorgeschoteld.
Het Ie zestal (de dames Sluisdam, Bon-

ma, Fledderman en de heren Koning, v.d.

Mije en De Poel) wist zelfs alle acht par-

tijen te winnen, zodat het team van Dorus
Rijkers met een 8— nederlaag naar Den
Helder moest terugkeren.

Het zestal behoefde slechts twee par-

tijen af te staan aan 'Keizer Otto' uit

Naarden. De 6—2 overwinning werd be-

haald door de dames M. Bos, A. Bos en
De Poel en de heren Jager, Keiler en v.d.

Nulft. .

Alleen het 3e team moest tegen het ster-

ke Minerva uit Amsterdam een eervolle ne-

derlaag inkasseren.

ORGELSHOW
IN 'DE KOUSEPAEL'
De liefhebbers van elektronische orgelmu-
ziek kunnen dinsdag 4 november a.s. tus-

sen 19-21 uur hun hart ophalen bij een
show van deze instrumenten in café-restau-

rant 'De Kousepael'. Tijdens de show, die

door de Amsterdamse Muziekhandel W.
Dijkman wordt verzorgd, zullen de orgels

worden gedemonstreerd en kunnen de be-

zoekers over huur en aanschaf van de or-

gels alle gewenste inlichtingen ontvangen.
Toegang tot het orgelfestijn in 'De Kouse-
pael' is gratis.

BIJEENKOMST I.V.M.

VOORBEREIDING
BEVRIJDINGSFEEST
In verband met de voorbereiding van de
feestelijkheden rond de viering van de be-

vrijding, volgend jaar een kwart eeuw ge-

leden, zal a.s. maandag 17 november een

aantal verenigingsbesturen in het gemeen-
tehuis bijeenkomen om van gedachten te

wisselen over opzet en organisatie, van de
festiviteiten. Begin oktober werd op initia-

tief van de Oranjevereniging Zandvoort een

begin gemaakt met de vorming van een

komité 25 jaar bevrijding — 5 mei 1970.

De heer Edo van Tetterode werd bereid ge-

vonden als voorzitter van dit komité op te

treden en de hr. F. C. Terwee aanvaardde

de funktie van penningmeester.

Nederland zijn: 20% voor Spanje, 18%
voor West-Duitsland, 13% voor Oostenrijk,
8% voor de kust van Italië, 7% voor Bel-
gië en Luxemburg, voor de overige gebie-
den van Italië en voor Zwitserland, 5%
voor het binnenland van Frankrijk, 3%
voor de kust van Frankrijk en voor Zuid-
Slavië.

Tijdens het onderzoek is een eerste po-
ging gewaagd om na te gaan welke infor-

matiebronnen de grootste invloed hebben
op de keuze van de vakantiebestemming.
Voor degenen die in Nederland blijven
koos 31% de vakantieplaats van vorig jaar,
liet 33% zich leiden door vroeger opge-
dane ervaringen en ging 18% af op aanbe-
velingen van familie, vrienden en kennis-
sen. Voor degenen die naar het buitenland
gaan zijn deze percentages respektievelijk
19, 31 en 21%.

SINT NICOLAAS
ARRIVEERT 22 NOVEMBER
IN ZANDVOORT
Sint Nicolaas, bisschop van Myra en woon-
achtig in Spanje, is weer in aantocht. Op
zaterdag 22 november landt de goedheilig-

man met zijn gevolg van pieten en ander
hofpersoneel aan het strand om plm. 14.15
uur. Na de begroeting door een ontvangst-

komité, maakt Sint Nicolaas een rijtoer

door het dorp en zal door de gemeentelijke
autoriteiten worden ontvangen op het bor-

des van het raadhuis. De ontvangst van de
bisschop zal worden voorbereid door het

intochtkomité 'Sint '69'. Dit komité doet
een beroep op de plaatselijke vereenigin-

gen, klups e.a. organisaties aan- de intocht

hun medewerking te verlenen. Kontaktman
van het komité is de heer W. Kok, telefo-

nisch te bereiken onder nr, 3874 of 2620.

WATERGETIJDEN
HW LW HW LW strand

2 8.38 4.00 21,08 16.30 12.30-19.00

3 9.50 5.00 22.27 17.30 13.30-20.30 1

4 11.09 6.00,23.46 19.00 15.00-21.30
5 7.30 112.21 20.00 3.30-10.30

6 0.46 8.30 13.10 21.00 4.30-11.00

7 1.31 9.30 13.50 21.30 5.30-11.30
8 2.07 10.00 14.20 22.00 6.00-12.00

nov. berijdbaar

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

groet

en

help . .

.

een kind in 1970 door het kopen van UNICEF-wenskaarten en agen-

da's. De kaarten kosten ƒ 5,— per doosje, de agenda's ƒ. 7,50 per stuk.

Uit de opbrengst van de kaart- en agendaverkoop 'voorziet UNICEF —
' het Kinderfonds van de Ver. Naties, meer dan honderd landen in de

derde wereld van materiaal, instrumenten, medicijnen, installaties van

zuivelfabrieken en gezondheidscentra.

gifgas: liet voor ons?

mensen
en zaken

Samengaan.
Er zijn voortdurend konflikten en misver-
standen tussen volwassenen en de jeugd
van tegenwoordig. Somrnig'é volwassenen,
misschien zijn het er wel te veel, hebben
geen al te beste "mening over de jeugd: Zij

is onbeschoft, werkschuw,, losgeslagen en
stuurloos. Van de andere kant laat de opi-

nie van de jeugd over de volwassenen wei-
nig twijfel: De ouderen zijn ouderwets, kon-
servatief, bedillerig en vol van onbegrip
voor wat er in de jeugd leeft. Beiden den-
ken en spreken vanuit een .aan elkaar te ;

geng'estelde" wereld. En naar mate waarin
die eigen levenssfeer; die eigen wereld ge-
kon'sol'rdeerd -wordt,- zal de verhouding tus-

sen volwassenen en jeugd slecht zijn en
steeds spanningen oproepen. Het woord

•'generatie-konflikt' komt men dan ook re-

gelmatig tegenin de krant- en tijdschriften-

'"artikelen," in 1 radiovoordrachten en t.v.-inter-

„yiews.
.De denkwereld en het maatschappelijk

patroon van de in ons land sedert tien,

vijftien jaar .op gang gekomen oekumene
tussen ' ide'^Vèrschillende kerkgenootschap-
pen zouden onverkort van toepassing kun-
nen zijn op de verhouding tussen jèügd en
volwassenen.

De oekumene in de kerken wil niet zeg-
gen dat protestanten zich gaan beijveren
wat van de katholieke gebruiken qver te

nemen of dat katholieken een beetje, prote-

stants gaan doen en denken.
Oekumene is het samen zoeken naar de

Kerk van Christus en die inhoud en gestal-

te geven in de huidige maatschappij) zodat
zij een leefbaar klimaat kan scheppen voor
ouderen en jongeren. Dan is er sprake van
een eenheid, die niets te .maken heeft met
eenvormigheid.
• Met de verhouding tussen volwassenen
en jeugd is het intussen nog niet

]

zo ver.

Wij zien de jongeren protesteren tegen al-

les wat uit de denkwereld van de volwas-
senen voortkomt en de volwassenen sluiten

zich op in hun ivoren toren, kijken smalend
neer op het gedoe der jongeren en laten

niet af dit 'gedoe' kwajongensachtig, onge-
richt en negatief te noemen.

En als het in veel gevallen duidelijk is

dat talloze jongeren wel tegen de maat-
schappij schoppen waar zij vol walging
niets mee te maken willen hebben, zo moet
ook toegegeven worden dat er tenminste
evenveel ouderen zijn die hun verworven
positie krampachtig koesteren en de vaak
gerechtvaardigde protesten van de jonge-
ren tegen onhoudbare toestanden honend
afwijzen en naast zich neerleggen.

Als men deze twee werelden wil over-

bruggen dan moet eerst begonnen-) worden
begrip voor elkaar op te brengen, elkaar

te respekteren en waardering te ' hebben
voor iedere poging die kan bijdragen tot

betere verhoudingen.
,

Maar dit is een stuk zelfverloochening
waar helaas te veel volwassenen en jonge-
ren nog niet aan toe zijn.

Want pas als je respekt hebt voor el-

kaar en eikaars eerlijke pogingen. tot het

scheppen van een nieuwe en betere we-
reld waardeert, kan je spreken„van.een .sa-

men zoeken en een samen voortgaan op de
ongeplaveide weg naar een lichtende toe-

komst. MOMUS

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE 21A.NDVOORT

Gevraagd per 1 of 15 december:

Vrouwelijke kracht
voor administratieve werkzaamheden.
Goed handschrift.

Fa. A.J. VASTERMAN jr.

Brederodestraat 41, telefoon 2864

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

VOOR AL UW DRUKWERK!
VISITEKAARTJES

VERLOV1NGSKAARTEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK
»•

Enkele ongelukken met giftige gassen op

.Amerikaanse militaire bases zijn er waar-

schijnlijk de oorzaak van dat binnen en

bulten de Verenigde Staten steeds meer

aandacht wordt besteed aan wat gewoon-

lijk wordt aangeduid als ABC-wapens. De-

ze atomaire, biologische en chemische

strijdmiddelen zijn weliswaar al operatio-

neel, dat wil zeggen er liggen grote voor-

raden van opgeslagen, maar gelijktijdig

worden ze nog dagelijks verder ontwikkeld

en geperfektloneerd. Bij dit onderzoek zijn

behalve het leger, grote wereldomvattende

industrieën als Dow Chemical betrokken.

Aldus schrijft het humanistische 'Mens en

Wereld'.

Het is vooral de Vietnamese oorlog die de
publieke opinie over chemische strijdmid-
delen heeft wakker gemaakt. Er is duide-
lijk gewezen op de gevolgen van gifgassen
die in Vietnam zijn gebruikt om hele stro-

verkouden
DAMPO

VRIJE VESTIGING
ZANDVOORT-ZUID m. rondom tuin,

garage, oliestook.

Vrijstaand huis
ligging nabij Zuid-Boulevard.
Belangrijk: zeer gesch. voor pension-
kamerverhuur. Inh.: hall, 2 gr. kam.,

en suite met parket en 2 serres,

royale keuk., kelder, 3 flinke slaapk.

m. parket, badk., zolder m. 2 grote
kamers. Vraagprijs: f 135.000.

MAKELAARSKANTOOR
Fa. J. D. Wildeboer
Zandvoortseweg 86, Aerdenhout.
Telefoon 023-248000.

Ruim 40 jaar kijk op huizen !

VOOR BABY'S HUI DJE

BURGERLIJKE STAND
24 oktober 1969 — 30 oktober 1969

Geboren: Pieter, z.v. T. Stroobach en
H. J. G. Kingma; Edgar, z.v. A. V. Koper
en H. van de Wetering.

Overleden: Maria Dorothea Donker, oud
75 jaar, gehuwd geweest met H. J. Linde-
man.

Ondertrouwd: Hermann Christiaan Elzin-

ga en Trijntje Koper; Johannes Cornelis
Bottinga en Anna Margaretha Elsabeen
Rueter; Evert van der Werff en Dina van
der Mije; Carolus Fredericus Schoorl en
Anna Nelina ter Wolbeek; Herman Huber-
tus Spolders en Marjon Margaretha van
Es; Franciscus Benedictus Maria van den
Haak en 'Maria Theresia van der Klugt.

Gehuwd: Adrianus Johannes Josephus
van Gooi en Mathilde Irene Buitink; Do-
nald Bersma en Dorothee van Haastrecht;
Johannes Marinus Tukker en Maria Catha-
rina Paulina Rijbroek.

Overleden buiten de gemeente: Alida
Paap, oud 82 jaar, gehuwd geweest met
C. van Duijn; Antje Maria Visser, oud 83
jaar, gehuwd geweest met E. Keur.

ken oerwoud te ontbladeren. De onschuldig
genoemde gassen bleken in hoge mate
schadelijk te zijn voor flora en fauna. Ook
andere chemische vyapens als fosfine-oxy-

de, traangassen, blaartrekkende gassen -en
zenuwgassen zijn er in praktijk gebracht.
In zekere zin hoort bij dit rijtje ook thuis

napalm, het gelei-achtige mengsel van vet-

zuren, aluminiumzeep en benzinet dat bij

verbranding aan de menselijke huid blijft

kleven.

Sinds de Eerste Wereldoorlog al worden
gifgassen gemaakt en toegepast. De .prak-

tijken van de Italianen in het toenmalige
Abessiniê zijn genoegzaam bekend. In de
Tweede Wereldoorlog is , er merkwaardig
genoeg vrijwel geen gebruik gemaakt van
gas, maar daarna wist men er weer weg
mee: Korea, Jemen, Vietnam en in iets on-

schadelijker vorm worden ze ook voor bin-

nenlands gebruik aangewend: men denke
aan de rellen in Frankrijk, de VS, West-
Duitsland. Het is bekend dat het grootste
deel van deze 'onmenselijke' wapens ver-,

boden zijn bij de Conventie van Genève,
maar daar stoort vrijwel niemand zich aan.
De VS hebben deze 'humanitaire afspraak',

onder auspiciën van het Internationale Ro-
de Kruis nooit mede ondertekend maar Ne-
derland bijvoorbeeld wel, en hier liggen de
chemische wapens ook klaar, met als eks-

kuus: we weten dat de vijand er ook over
beschikt. Bovendien wat is er tegen om ze
te hébben, zolang je ze niet gebruikt?

Over dit aoort argumenten oordele men
zelf, maar voor één ding is een waarschu-
wing misschien niet overbodig, omdat een-

zelfde mentaliteit ook ibij Nederlandse mi-

litaire voorlichters te bespeuren, valt: In

Amerika verschijnt een militair blad (ook
buiten legerkringen), igeheten The Army
Digest. Daarin is kort geleden een tegen-
aanval ingezet op de groeiende onrust van
vele keurige staatsburgers .over de chemi-
sche oorlogsvoering. In dat blad wordt dui-

delijk gemaakt dat de ontwikkeling • van
strijdgassen toch ook positieve kanten
heeft. Zo vermeldt de Army Digest: 'Nitro-

geen mosterd wordt bij de behandeling van
kanker aangewend; zenuwgas — althans
bepaalde typen daarvan — verlicht glau-

coma, een oogziekte die veelal tot blind-

heid leidt; tegengiften bij metaalvergiftiging
zijn ontdekt; diverse giftige verbindingen
kunnen

t

g^ote branden doven' (...) Soms
door toevallige ontdekking, vaker echter
door rusteloos voortgaand', wetenschappe-
lijk onderzoek, verheft het werk van het
Chemical Corps de landsverdediging, door
onberekenbare voordelen toe te voegen
aan de ekonomie en het persoonlijk wel
zijn.

Dit soort publikaties, die niet zo typisch
Amerikaans zijn om hier gesignaleerd te

J. RAMKEMA
ONTVING KNVB-INSIGNE
Tijdens de onlangs gehouden algemene le-

denvergadering van de afd. Haarlem van
de Kon. Ned. Voetbal Bond, ontving onze
plaatsgenoot, de heer J. Ramkema.ïhet zil-

veren bondsinsigne. De heer Ramkema
kreeg de onderscheiding in verband met

,
het feit dat hij twintig jaar scheidsrechter
is en vijftien jaar als KNVB-konsul optrad.

HORECA-TEAMS
HIELDEN WEDSTRIJD
OP BOWLINGBAAN '

Afgelopen maanda'gmiddag hebben de bar-

keepers van diverse Zandvoortse, horecabe-
drijven op sportieve wijze eikaars krachten
gemeten. Nu eens niet. met het tappen van
.pils of schenken van 'drankjes, maar met
het, nu ook in Zandvoorts zeer populair
geworden spel: bowling. De wedstrijden
werden gehouden in de bowlingzaal onder
het mr. H. M. van Fenemaplein.

In totaal tien barkeepers, bestaande uit

twee groepen, narnen aan de ontrtioeting

deel. De eerste groep kwam uit onder de
naam ,'Boedha Bowling Organisatidn', ge-

vormd uit barkeepers van de Boedha Club
en Chez Keur, het andere team verscheen
onder de minder imposante, maar goed hol-

landse naam 'Het
,
balletje' in het strijd-

perk. De prestaties 'van beide groepen wer-
den beoordeeld door een jury, bestaande
uit: Jack Werwars en Ally Karsten.,,

Er werden drie games gespeeld, alle

drie gewonnen door 'Boedha Bowling Orga-
nisation'. Het winnende team ontving een
door de heer N. W. Bouwes beschikbaar
gestelde fles wijn.

De organisatoren hopen dat met deze
wedstrijd de basis is gelegd voor meer van
dergelijke sportieve ontmoetingen tussen
;de personeelsleden van de diverse horeca-
bedrijven in Zandvoort.

worden, dreigen velen een rad voor ogen
te draaien, omdat aan de waarheid van die

woorden niet getwijfeld hoeft te worden.
Maar het is naïef te menen dat de gerezen
kritiek op B- en C-wapens door zo'n lijst

van zegeningen weerlegd wordt. Oorlogen
hebben het menselijk vernuft altijd -aange-
spoord tot grotere prestaties op technolo-
gisch gebied en sleepten in hun kielzog
een reeks uitvindingen en verbeteringen
mee. Het klinkt geruststellend te horen wat
het militaire kompleks de mensheid aan ze-

geningen heeft opgeleverd. Als we maar
willen vergeten wat nog meer op dat lijstje

thuishoort: massamoort, angst ellende, ar-

moede, honger, vernietiging, en levenslan-

ge tekening van ieder die dat heeft mee-
gemaakt.
Aldus 'Mens en Wereld' van 27 sept. j.l.

Bekendmaking

OPHALEN HUISVUIL

De direkteur van de dienst van publieke
werken te Zandvoort maakt bekend dat van
maandag 3 november 1969 t/m 30 novem-
ber 1969 het huisvuil zal worden opge-
haald tussen 7.30 uur en 17 uur.

C. H. VOGT.

Dankbetuiging

KINDERHUIS „GROOT KIJKDUIN, ZAND-
VOORT, Dr. Srnitstraat 7, giro 317000.

Mag ik, hierbij alle inwoners van Zandvoort
hartelijk' dankzeggen" voor hun vrijgevigheid
betoond bij onze jaarlijkse inzameling. On-
danks het feit, dat onze kollektrices o.l.v.

de heer T. J. Bloem velen niet thuis trof-

fen, werd het prachtige bedrag van
ƒ2444,11 opgehaald.
Wij zijn hier bijzonder verheugd over.

J. A. van Huis,
direkteur.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

- den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 335S.
J, G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.
P. Flieringa. Brederodestr. 1, tel. 2181.
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091.
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,
J. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499.
telefoon 5600.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 1 en zondag 2 november:
Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,
telefoon 4294.

APOTHEEK:
1—7 november:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.
Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 32 33.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 2 november:

NAJAARSWEEK, 2-9 november 1969
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru. Bed. H.
Doop.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. M. E. Duyverman (Sant-
poort). Bed. H. Avondmaal.

Jeugdkapel:
10."30 uur: de heer W. Doevendans.

Kerk: (Jeugddienst):

18.30 uur: spreker: de heer C. Spaans,
m.m.v. The New Gospel Experience van
Haarlem.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

Zondag 2 november:

10.30 uur: ds. A. Noorman (n.h.) te

Bussum.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15

Zondag 2 november:
10 uur: ds. J. A. van Arkel van Haarlem
Viering H. Avondmaal.
17 uur: ds. J. A. van Arkel. Voortzetting
Viering H. Avondmaal en dankzegging.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN:
zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30u.

AUGUSTUS:
7.30, 8.30, 9.30, 11.30 en 19.30 uur.

DEUTSCHE MESSE, t/m 25 augustus:
Samstag 20.30 Uhr - Sonntag 8.30 Uhr

BIJKERK NOORD, Linnaeusstraat

H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag 3 uur n.m. Samenkomst in 'Pniël',

Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Madoerastraat 1, Haarlem N.
-Zondag -9.30 en 16.00 uur;

l

Woensdag 20.00- uur. —
JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 10.00 uur: korte bijbelbespre-
king, Paradijsweg 16 te Zandvoort.
Maandag 19.30 uur: bijbelstudie, Para-
dijsweg 16 te Zandvoort.
Zaterdag 9.30 uur: korte bijbelbespre-

king, Paradijsweg 16 te Zandvoort.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 2 november:

9.45 uur, Hilversum I: 'Gesprek over de
geestelijke volksgezondheid'.

Snuifen wrijf
r Uw verkoudheid van neus,

keel of borat wer m«t

V?"$ •* a\ •«.**>«

(<*? ;;'">

-' <,;.; ( ü

-
'
: vi- <kM ',

HOOFDERBIJ

KRUISING VRIJ!
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Hom
1 november

kennismakenmet
de nieuwe

vW-Dragnose
Een nieuw systeem, VW waardig.

Geen ouderwetse „Tienduizend-Kilo-
meter-Beurt" meer (waarbij u maar moest
afwachten, wat we aan uw wagen moes-
ten repareren).

Nu brengt u uw VW naar ons VW-
Diagnose-Station. Wij stellen met meters

en elektronische apparatuur de diag-
nose. U krijgt het test-rapport. U beslist.

Er ligt een Diagnose-Paspoort klaar
voor iedere VW-rijder. Kom zaterdag
1 november kennismaken met de nieuwe
VW-Diagnose. Welkom.

U\i
Te koop gevr.: woonhuis of

flat. Br. ond. nr. 8601, ,bur.

Zandv. Courant. "/'

Mercedes 190 D '65 met
trekhaak, i.z.g.st. Binnen-

wegen, Celsiusstraat 93.

Zaterdag na 17 uur.

Weg verh. te koop aangeb.
mod. bankst. + taf. (Wind-
sor style), ant. theemeub.,
aardg. conv. (gevelkachel),
t.v.-tafel, boekenrek, mod.
meub. v. inbergen radio +
pick-up, 2-pits aardg. kook-
toestel, opkl. bed (2 pers.)

ant. klok, mod. kinderstoel,

2 kinderled. + matr. en de-

kens. Vrijdagavond, zater-

dagmorgen, zondag, tel.

5231. Burg. v. Alphen-
straat 15a.

Gevr.: flinke afwas-keuken-

hulp voor de avonduren.
Telefoon 5666.

Garage gevr. gedurende de
wintermnd., tussen Water-
toren en Sterflat.

Telefoon 5988.

(Voor kapitaalkrachtige op-

drachtgevers WOON- en
WINKELPANDEN te koop
gevr., zowel leeg als voor
belegging. Verkopers beta-

len geen makelaarsprovisie.

N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-

poort, tel. 02560-7767.

Tevens zaterdag 1 november gratis verlichtïngscontrole-VW

-se^ jfeilig rijden deze winter.

AUTOMOBIELBEDRIJF
DAVIDS N.V.
Burgemeester Engelbertsstraat 21 - Zandvoort
Telefoon (02507) 4641 2

Te koop gevr.: zomerhuis
te Zandv. Tel. 030-35016.

Accordeon gevr. Tel. 020-

795954.

Gem. zomerhuisje tot eind

mei te huur en naaiwerk
gevr. Br. ond. nr. 8402 bu-

reau Zandv. Courant.

Aangeb.: een leren motor-

jas, mt. ± 52, f 35,-. Dr.

Thijsseweg 19.

Te koop: 2-pers. slaapbank
sky, rood. Een handgekn.
vloerkleed, 225 x 175. Tel.

3929. .

A.s. echtp. zoekt per 1 de-

cember v. 2 of 3 mnd. ge-

meubil. kamer + keuken.
Br. ond. nr. 8603 bureau
Zandv. Courant.

Wie ruilt mijn saab 93 voor

Fiat 500 of 600?. v. Len-

.

nepweg 1
3. telefoon 5031.

Wordt uw huis u te groot?

Wordt de huur u te hoog?
In ruil voor uw centr. ver-

warmde 6-8 kamerwoning
met garage in zuid, bied

ik u mijn leuke eengezins-

huis aan de Tolweg.. Huur

ƒ 97,45 p.m. Br. ond. nr.

8602 bur. Zandv. Courant.

Speciale Koopjes

i

GROTE KROCHT 23, ZANDVOORT, TEL. 4475

HAARLEM - ANEGANG 21

Een greep uit onze bijzondere aanbiedingen :

Grote kollektie mooie JAPONNEN... va. ƒ 32,50

BROEKPAKKEN f 59,—

Dames MANTELPAKKEN met echt nerts f 139,50

CAMEL JASSEN f 89.—

DAMESJASSEN v.a. f 69,—

COLTRUIEN f 13,95

DAMESSJAALS f 4,95

PANTALONS v.a. ƒ 8,95

In onze dames en

herenconfectiezaak

Anegang 21 Haarlem
Donkerblauwe HERENKOSTUUMS / 59,—

Kamgaren KOSTUUMS met vest ƒ 139,50

Aangesloten HEREN WINTERJASSEN f 98,—

Pracht heren tweed JASSEN ƒ 69,

—

Een grote sortering pantalons voor jong en oud.

HET GEHELE JAAR GEOPEND!

UW krant de Zandvoortse Krant

Gestikte dekens,

gevuld met Acryl

1 persoons f 26,70
BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
HALTESTRAAT 21 — TELEFOON 2119

SaPtVtPr

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

, Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

Voordeliger door kwaliteit

en ook de prijs houden

SLAGERIJ

HALTESTRAAT 3

EXTRA AANBEVOLEN:

250 gram MALSE BIEFSTUK

750 gram PRACHT RUNDERLAPPEN
500 gram VARKENSFRIKANDO
500 gram ROSBIEF. ....

MARGARINE
4 PAKJES

0.79

5 KROKETTEN

0.98

DINSDAGS:
750 gram
vark. karbonade 4,28

WOENSDAGS:
500 gram heerlijk

vleesgehakt

3 slavinken
3 hamburgers
3 frikandellen

1,68

0,99
0,99
0,99

DONDERDAGS:
1 kg doorregen
runderlappen

250 gr. bief tartaar ..

250 gr. rauwe lever .

500 gr. bieflappen ...

500 gram fijne

riblappen

.3,08

. 1,68

.0,79

.4,15

3,98

500 gram doorregen
runderlappen 2,48

500 gr. haché vlees 2,25

500 gram
schenkel met been 2,50

500 gr. ossestaart 1,79
500 gr. hamlappen 4,48
500 gr. haasfilet 5,20

500 gram
vark. rollade 4,88

500 gr. haaskarbonade ... 4,48
500 gr. ribkarbonade 3,98

500 gram
schouderkarbonade 3,38

500 gram doorregen
varkenslappen 2,39

500 gram heerlijke

braadworst 2,75

VOOR UW HOND EN POES:
HART, KOPVLEES, UIER, PENS, LAMSVLEES, ENZ., ENZ.

FILET AMERICAIN
100 gram 0,98

2 VOOR I.T8

RADIO PEETERS n.v.

heeft de scherpste prijzen

voor Zandvoort en Omstreken

bovendien de beste en langste service !

In tegenstelling tot Cash en Carry wordt uw toestel GRATIS BEZORGD

£ UW OUDE ZWART-WIT T.V. KAN OOK
NOG INGERUILD WORDEN !

ARISTONA T.V.

61 T 086 van ƒ 645,— voor

fl. 545,-
Polyester kast.

ARISTONA KLEUREN T.V.

56 K 141 van ƒ 2195,— voor

f fl. 1895,-
Haar scherp!

$ GRATIS SERVICE! !

GRATIS proefplaatsing en demonstratie!

©GRATIS GARANTIE!

Q Levenslange begeleiding - 50 jaar ervaring.

Financiering tot 18 maanden mogelijk ! !

ƒ 100,— TOT ƒ 200,— VOORDEEL
op de catalogusprijzen van zwart-wit T.V.'s en f 350,— a

f 400,— voordeel op de catalogusprijzen van kleuren T.V.'s.

HAAST U, want de belangstelling VOORAL voor KLEUREN
T.V. is dermate groot, dat de fabrikanten van de goede mer-

ken reeds levertijden van ± 2 maanden moeten stellen.

Vergelijk onze prijzen met die van onze GOEDE concurren-

ten en U zult dan bij ons komen kopen I

EIGEN TECHNISCHE DIENST EN ANTENNE-INSTALLATEURS

MET 10 TECHNICI EN 5 SERVICE-AUTO'S.

DIT KAN ALLEEN

RADIO PEETERS n.v.

PASSAGE 11 - TEL. 5458 - ZANDVOORT

Van Woustraat 74 - 76 - 82 - 84 - Amsterdam

Telefoon 76 03 33.

(UW GROOTVADER KOCHT REEDS BIJ ONS!!!)
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want u gaat voor een

gratis verlichtingscontrole

naar de VW-dealer
Cwelk merk auto u ook hebt) ,,

Bent u niet helemaal zeker van uw autoverlich-
ting ? Wilt u absoluut veilig de donkere winter
ingaan ? Ga - voor alle zekerheid -uw lichtopste-
ken bij de VW-dealer. Mocht er iets aan manke-
ren, dan kunt u er direct iets aan laten doen. Alles
aan laten doen. Controleren, meten, repareren
en afstellen. Koplampen en achterlichten, rem-
lichten en clignoteurs.. Doen? Allicht! Ga voor
uw eigen veiligheid naar de VW-dealer. Hij con-
troleert als extra - eveneens gratis - uw ban-
den. Doen? Allicht! Na de controle krijgt u het
speciale actie-embleem van het Verbond voor
Veilig Verkeer op uw voorruit. Dan is al uw licht,

góéd licht. Het geeft een verlicht gevoel: ook
tegenover de politie.

.fcVÉ^=9l^

AUTOMOBIELBEDRIJF

DAVIDS N.V.
Burg. Engelbeitsstraat 19-21, Zandvoort

Telefoon (0 25 07) - 46 41

^ÏÏlode du ^aóóage 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

direct uit voorraad
met W°/o korting

BOVENDIEN, door onze eigen stoffeerders

GRATIS GELEGO /
met 5 jaar schriftelijke garantie

NU PROFITEREN BIJ:

„'t HOLLANDSE HUIS"
A. W, van Graas

Lange Veerstraat 25-33 - Haarlem • Tel. 32 06 06

V J
Voor onze SUPERMARKT

Albert Heijn
Grote Krocht '9 te Zandvoort
hebben wij plaats voor

'

kassieres en leerling-kassieres
eventueel gehuwde dames voor halve dagen.

Tevens vragen wij

medewerksters
voor de afd. Groente en delicatessen.

Inlichtingen: de bedrijfsleider, de heer T. Baas.

U.C. f. fyfy
Telefoon 2638

Autoverhuur D. F. Pleters
Steeds de nieuwste wagens.

t

alle van 1966 en 1967

f 4
S
- per dag

Kadett - Volkswagens •

Opeis Kapltan '- Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2. tel. 4200 en 3652

BEHANG
KEUR -VERF

Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRIMZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023-24 28 30

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend Installateur. FINANCIERING TOT 100%

^TECHNISCH \fVERK.
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

^^/^
I dDANS^BALLET.
v-> STUDIO

o.l.v. Gloria & M. Tschernoff, J. L. Zielstra

Wagenweg 208, Haarlem, tel. 023-312181

Ballet - Bewegingskunst - Modern ballet - American Jazz

volwassenen-, kinder- en kleuterclubs

BALLETLESSEN GEMEENSCHAPSHUIS ZANDVOORT

Voor kinderen en kleuters op donderdag om 4, 5 en 6 uur. Inlichtingen en aan-

melding: Gemeenschapshuis of via Balletstudio Haarlem, tel. (023) 31 21 81.

PROSPECTUS OP AANVRAAG

VAMOR-RIJSCHOOL

P. C. Laarman - Frans van Sprang
Nic. v.d. Laanstr. 5 rd., Haarlem, tel. 023-326278

Met ingang van 14 AUGUSTUS iedere donder-
dagavond theorie in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht 41, aanvang 20 uur.

Ook toegankelijk voor niet-leerlingen!

Wij lessen met NSU • Opel/Kadett - Opel/Re-
kord • Vrachtwagen - Scooter.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf - Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Abonneert u

od de

Zandvoortse Courant

MONTEUR
AAN HUBSS

T.V. - RADIO - WASAUTOMATEN, enz.

Vrijblijvend prijsopgaaf

TELEFOON 02507-5951

s^oor elk klusje of karwei, het hout van

W. JANSEN .
hoort er bij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kamerlingh Onnesstraat 21, f/o Rioolzuiverings-

installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107.

Voor piano's

Van Kessel
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

X. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Teler. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

FABRIEK VAN EDELMETAALWAREN
P, J. BRUINING N.V.

vraagt voor zelfst. en afwisselend kantoorwerk

meisje van 18 tot 20 jaar
TELEFOON 4021.

STICHTING „GROOT-KIJKDUIN" - KINDERHUIS
Dr. Smitstraat 7, tel. (02507) 2697 te Zandvoort

In ons Kinderhuis wordt gevraagd een

JUFFROUW
voor de huishoudelijke dienst of een

ECHTPAAR
voor dezelfde werkzaamheden, waarbij de man
enige vaardigheid dient te hebben in het verrich-
ten van kleine reparaties.

Sollicitaties schriftelijk of telefonisch te richten
aan de direkteur.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121
Telefoon 4024.

i/oor al uw onderhouds-
werk en reparaties.
Ook voor spoedgevallen!

Telefoon 5566.

Wasautomaten
HOGE inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

AutO'
verzekeringen
1. overname volledige no-claim korting;

2. voor jeugdige bestuurders geen ver-

hoogd eigen risico;

3. no-claim reductie tot 40 %

.

Voorts alle verzekeringen en financieringen.

MEVR. A.M. FOLKERS-STRUVÉ
Thorbeckestraat 17 - telef. 3283

47-so
voor
flOrijBessen
Vervolg- en losse

lessen: f 7,50
Fonkelnieuwe V.W.'s

Zandv., Oosterparkstr. 41,
telefoon 25 07 - 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,BRK1A'
Gedipl. VAMOR

E. v.d. BERG
METAALBEDRIJF

Bel 4852
voor hek- en rasterwerk,
schuttingbouw en diverse
reparaties.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)
316092 - Haarlem.

BèBoterhoven de Haan
gedipl. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds!

Assurantie kantoor
E. J0NGSMA & ZOON
Oranjestr. 2-12, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AU [0VERVEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

Familiedrukwerk

DRUKKERIJ OUDT
v/h Gertenbachs Drukkerij

Achterweg 1, telefoon 2135

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

^óróetterie.

CLióon tzcjcmce.

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

oQ-uto en AJerkuurbedry}

p^t^andvoort'

SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580
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Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

Uitslagen zaterdag 25 oktober:
Zandv.m. 2—Umuiden 5

Adspiranten:
Zandv.m. b—Hoofddorp b
Zandv.m. c—VEW a
HBC e—Zandv.m. d

Pupillen A:
TYBB 1—Zandv.m. 1

TYBB 2—Zandv.m. 2
TYBB 6—Zandv.m. 5
Zandv.m. 6—TYBB 7
Zandv.m. 7—TYBB 8

Pupillen B:
Zandv.m. a—OG a
Zandv.m. b—Bloemendaal b
HBC e—Zandv.m. c

Zandv.m. d—DCO c
TYBB d—Zandv.m. e

Uitslagen zondag 26 oktober:

Velsen—Zandv.m.
Zandv.m. 2—Alk. Boys 2
HBC 2—Zandv.m. 3
Zandv.m. 4—Hoofddorp 3
Kennemers 4—Zandv.m. 5
HBC 4—Zandv.m. 6
Zandv.m. 9—Velsen 6
Hoofddorp 7—Zandv.m. 10
Zandv.m. 1 1—DCO 6

Junioren:

DEM a—Zandv.m. a
EDO b—Zandv.m. b
Concordia c—Zandv.m. d
Zandv.m. e—DCO c

Programma zaterdag 1 november:

VEW—Zandv.m.
6 Zandv.m. 2—VEW 3

3—Zandv.m. 3
4—SMS 5

b—Nw. Vennep a
c—NAS b

e

g

1

3
4
4

31 Telefonia
40 Zandv.m.

Adspiranten:
69 Zandv.m.
89 Zandv.m.
100 HFC e—Zandv.m.

'111 Zandv.m. g—HBC
Pupillen A:
215 Zandv.m. 1—RCH
220 RCH 3—Zandv.m.
222 Zandv.m. 4—TYBB
223 Zandv.m. 5—RCH
226 Zandv.m. 6—Hoofddorp
225 EDO 5—Zandv.m. 7
Pupillen B:

234 Schoten b—Zandv.m. b
240 Renova c—Zandv.m. c
239 Renova b—Zandv.m. d
248 Zandv.m. e—RCH d

Programma zondag 2 november:

Zandv.m.—Hillegom
RKAFC 2—Zandv.m. 2
Zandv.m. 3—Velsen 2

28 Zandv.m. 4—HFC 4
32 Zandv.m. 5—Hillegom 3
49 TYBB 4—Zandv.m. 7
56 Zandv.m. 8—DEM 7
72 Schoten 7—Zandv.m. 9
116 Zandv.m. 11—De Brug 5

Junioren:
158 DCO a—Zandv.m. a
181 Zandv.m. c—DSB a
187 Zandv.m. d—TYBYB d
189 HFC d—Zandv.m. e

2—1

8—1
4—1
4—0

1—2
3—0
4—1
6—0
0—5

8—0
3—0
0—1
3—1
0—1

2—2
2—1
3—1
2—1
6—

3

3—1
1—2
3—3
3—4

2—3
5—2
3—5
0—10

15 u.

15 u.

15 u.

15 u.

15.15 u.

15.15 u.

15.15 u.

15.15 u.

11 u.

11 u.

13 u.

11 u.

12 u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

14.30 u.

12 u.

12.30 u.

9.45 u.

9.45 u.

11.30u.
12.15 u.

9.45 u.

9.45 u.

9.45 u.

12.15 u.

12.15 u.

9.45 u.

RANGLIJST ZANDV.M. 1

Vitesse '22

Zandv.m.
Zaandijk
D.E.M.
De Foresters
Velsen
V.V.B.
D.W.V.
Kon. H.F.C.
Ripperda
Zilverm.
Purmersteijn
Hillegom

1

2
4
3
1

3
2
2
1

1

3

1

9 10
8 10

7-

10
12.

11

11

8
10-

5
5
4
4

6
4
5
6
12
11

6
6
10
8
8
10
15

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'

Uitslagen zaterdag 25 oktober:

Adspiranten:

TZB b—HFC h 9
TZB c—SHS b

Pupillen A:
TZB 1—WH 1

TZB 2—Schoten 4
Pupillen B:
WH a—TZB a

3—0
0—0

1—0

Uitslagen zondag 26 oktober:

Senioren:

Spaarndam—TZB



14 JAAR — 14 JAAR — 14 JAAR

Modehuis S. Piller
KERKSTRAAT 4 — TELEFOON 02507 - 3397

Het is weer feest en U weet wat dat betekent,

U krijgt Van OnS Weer Cadeau'S (kunt u bewaren voor de Sint)

LET OP

!

LET OP

!

LET OP ! —
REEDS BIJ AANKOOP VAN:

ƒ 10,— een losse COLL
ƒ 20,— een BEDJASJE of DOOSJE MET 3 SWAN ZAKDOEKJES
ƒ 30,— een BADHANDDOEK
ƒ 40,— Twee en een halve meter WOLLEN CREPE (10 Meuren)

ƒ 50,— zwanendons PYAMA
ƒ 60,— Shetland PULLOVER of Helanca PANTALON
ƒ 80,— gewatteerde DUSTER met winkelwaarde van ƒ 34,50

En onze aanbiedingen
liegen er ook niet om

Restant Jersey pakjes ..... v.a. f 39,50

Helanca Ski pakken t.e.m. maat 50 . t 39,50

100% wollen Broekpakken ... NU t 34,50
Grote sortering Ski Pullovers . NU t 29,95
Wij zijn ruim gesorteerd in:

Trevira Japonnen en Overgooiers tot mt 52

Jersey Broekpakken ontvangen tot maat 50

Onze cadeaux worden geëtaleerd. PROFITEERT U ALLEN van onze

AANBIEDINGEN ! 1

Modehuis S. Piller
KERKSTRAAT 4 — TELEFOON 02507 - 3397

Deze week zijn wij dinsdagochtend geopend !

Speciale

Aanbieding

Jenever 8,75 p. Itr.

Oude jenever 8,95 p. Itr.

Vieux 8,95 p. Itr.

Citroen jenever 7,95 p. Itr.

Citroen BRANDEWIJN ... 6,95

BESSENJENEVER 6,95

Sherry, 3 flessen 10,

—

Sandeman Sherry 5,95

Black & White whisky 15,45

Makelaar ».s .

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 - Te). 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën.

Haig whisky 13,95

White Label whisky .... 13,95

Johnny Walker 15,95

Ballantine 15,95
White Horse 15,95

Remy Martin
Cognac Bisquit

***
19,50

NU 15,95

Bisquit Monopole 13,95

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN,
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933

"Solina Orgels"
Alle modellen v.a. ƒ 1.495,— kunt
U gratis zien en horen in

Café-Restaurant

,De Kousepael'
Haltestraat 25, Zandvoort aan Zee,
op dinsdag 4 november van 19-21 u.

GRATIS TOEGANG
GRATIS KOFFIE

Laat U vrijblijvend alles vertellen
over huur en/of koop van een Elek-
tronisch-orgel.

AANGEBODEN DOOR:

Muziekhandel

W. Dijkman
Rozengracht 40-44', Amsterdam.
Telefoon 020-65611.

Courvoisier
Hennessy .

.

Martell

16,95

16,95

NU 15,95

Drambuie 16,85

D.O.M. Benedictine
Grand Marnier
Cointreau
Fernod p.ltr

Viellle Cure

. 16,75

. 15,25
, 15,95
. 17,95
. 16,85

WIJNHANDEL

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Gratis bezorgen!

VOGELSHOW
„ZOMERLUST", Café-Restaurant,

ingang Gasthuisplein 4.

Vrijdag 31 oktober 20-22 uur

Zaterdag 1 november 10-22 uur

Zondag 2 november 10-17 uur

Parkieten, Engelse Postuur Kanaries,

kleur-kanaries, Tropische vogels.

GENIET VAN DEZE VOGELPRACHT
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hooflte
abonnementsprijs f 10,- per jaar

per post ƒ11,-; buitenland ƒ 13,-

losse eksemplaren 20 cent
postgiro 1918910,
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

weekendshow

van vogels

in zomerlust

Op 19 september j.l. kwam de Vogefver-

eniging 'Onderling Genoegen', afd. Haarlem

van de Nederlandse Bond van Vogelliefheb-

bors, in onze gemeente in de belangstel-

ling te staan door het vertonen van de door

niemand minder dan Jan P. Strijbos ver-

vaardigde en door hemzelf toegelichte film

'In het Voetspoor van de Vikingers'. Het

afgelopen weekend liet zij weer van zich

horen door een tentoonstelling in 'Zomer-

lust', waar 325 tropische vogels, parkieten

en kanaries te bewonderen waren.

In zijn welkomstwoord sprak de voorzitter

der vereniging, de heer A. M. van Leeuwen,
zijn waardering uit over het feit, dat de
burgemeester van Zandvoort zich bereid

verklaard had de tentoonstelling te openen,
terwijl ook de medewerking die het bestuur
van de gemeente had ondervonden, bijzon-

der op prijs werd gesteld.

Burgemeester A. Nawijn prees het ini-

tiatief van 'Onderling Genoegen' de jaar-

lijkse tentoonstelling in Zandvoort te hou-

den. In deze tijd, waarin niet iedereen een
tuin heeft en velen helaas zelfs niet een

hond -kunnen houden, is het verheugend de
mogelijkheid te hebben toch een stukje na-

tuur in huis te halen in de vorm van een.

volière met vogels. Het houden van vogels

ziet burgemeester Nawijn als een zinvolle

hobby waar heel het gezin vreugde aan
kan beleven. In dit verband zou spreker het

oprichten van een afdeling in Zandvoort
dan ook van harte toejuichen.

Vervolgens werden door de burgemees-
ter prijzen aan de diverse winnaars uitge-

reikt. De eerste prijs, een legpenning van

het gemeentebestuur van Haarlem, mocht
de heer H. J. Hadders, die bovendien der-

bykampioen werd, in ontvangst nemen.
Kampioen in de B-klasse werd de heer J.

J. Quist;'hem werd de legpenning van het

gemeentebestuur van Zandvoort uitgereikt,

terwijl'- onze plaatsgenoot, de heer W. F.

van Veenendaal, de legpenning van Haar-

lems Bloei ontving. Voorts vermelden wij

nog B'. B. Mense, jeugdkampioen klasse

B en de stammenkampioen de heer B. Th.

zandvoortmeeuwen

won met een punt verschil

van hillegom

Foto: Rob Langereis

Rienstra. Met genoemde heer Rienstra,

tweede sekretaris van 'Onderling Genoe-
gen' en tevens voorzitter van de tentoon-

stellingskommissie, hadden wij na de ope-

ning een prettig onderhoud. Hoewel wij

persoonlijk liever buitenvogels in de vrije

natuur zien (wat valt er op het ogenblik

in dit jaargetijde in de duinen weer veel te

genieten!) hebben we tijdens dat onder-

houd en ook bij het doorbladeren van het

orgaan van de Nederlandse Bond van Vo-

gelliefhebbers duidelijk de indruk gekregen
dat bij het houden en fokken van vogels

toch ook een grote liefde voor onze 'ge-

vleugelde vrienden' komt kijken. Met veel

enthousiasme vertelde de heer Rienstra

over het werk der vereniging en onwille-

keurig kwam ook eéh eventuele oprichting

van een Zandvoortse afdeling ter sprake.

Mochten de veertig Zadvoortse leden zich

in een eigen afdeling willen verenigen dan
kunnen ze op alle mogelijke steun van de

Jeugdige interesse voor

vogels van diverse pluimage

Haarlemse zustervereniging rekenen. Aan-
gezien het hen tot nu toe bij de afdeling
Haarlem echter uitstekend bevalt ziet de
heer Rienstra de afdeling Zandvoort nog
niet geboren worden.

Tot slot een kritische noot, die toch als

goed bedoeld moet worden gezien. Op het
moment dat burgemeester Nawijn de zij-

zaal binnentrad om de aanwezigen toe te

spreken zag het vertrek blauw van de rook.
We hebben echt niets tegen roken, inte-

gendeel, en we gunnen ieder het genot van
een sigaret bij de koffie. Maar dan dient
er toch voor een behoorlijk ventilatie ge-

zorgd te worden! De vogeltjes hoorden we
in de grote zaal echter kwinkeleren en om
de vogeltjes was het immers allemaal be-

gonnen? Kr.M.

jeügdkriminaliteit in

saneringsbuurten veel hoger

dal in andere wijken

In sanèrihgswijken ligt de (jeugd) krimina-

liteit 'aanzienlijk hoger dan in andere wij-

ken, zo, blijkt uit een onderzoek dat prof.

W. Buikhuisen en de heren H. Timmerman

en H/A. Hoekstra hebben verricht naar de

relatie" , tussen buurt en misdadigheid voor

het Criminologisch Instituut te Groningen.

'Saneren is niet alleen een zaak voor pu-

blieke* werken. Ook de sociale diensten, de

politie Cen de aanwezige gemeentelijke psy-

chologische diensten zullen moeten worden

ingeschakeld. In gemeenschappelijk overleg

zal bepaald moeten worden op welke wijze

het best de nadelige gevolgen van een sa-

nering opgevangen kunnen worden'. Aldus

luidt een' van de konklusies.

Uit het onderzoek bleek dat de jeügdkrimi-

naliteit in saneringswijken over een periode

van tien jaar aanzienlijk was toegenomen,
veel sterker dan in andere buurten. Wat in

1957 nog eenN wijk was met een lage of

een gemiddelde misdadigheid, bleek na 10

jaar de misdaadlijst aan te voeren.

De'j onderzoekers zeggen naar de oorzaak
van het steeds misdadiger worden van de
saneringsbuurten slechts te kunnen gissen.

Er worden-vin «Groningen op het ogenblik

voorbereidingen getroffen voor een onder-

zoek i* dat een antwoord zal moeten geven
op die vraag.

Een andere, uitkomst van het gehouden
onderzoek is, dat de misdadigheid toe-

neemt naarmate de buurt meer in het cen-

trum is gelegen of in de buurt van een in-

dustrieterrein. Ook voor dit onderdeel zijn

de onderzoekers uitgegaan van het percen-

tage Pjeugdkriminelen per wijk.

Voor een onderzoek had men een stad

gekozen die bestond uit een stadscentrum

met hwee buurten, een oude uitbreiding

(van? voor 1945) met 12 buurten en een

nieuwe uitbreiding (van na 1945) met 13

buurten. „'
, .

Om de misdadigheid onder de jeugd in

de verschillende" wijken te kunnen bepalen

heeft? lmen het politie-archief gelicht. Alle

bakkep .met»iprocessen-verbaal voor vergrij-

Pen Waarop een gevangenisstraf staat wer-

den sdoQrgeJopen. <r
AI|e kaarten, die betrek-

king 8 hadden o"p personen" beneden de 22
jaarfiwerden gelicht. De adressen van de

betrokkenen" 'w^ën' per' wijk geordend, zo-

dat c'Ket percentage jeügdkriminaliteit per

wijk ?koW Worden 'vastgesteld; •

si

De jeugdige delinkwenten bleken niet

gelijkelijk over de stacl verdeeld te zijn.

In vijf wijken bleken de cijfers aanzienlijk

hoger te liggen dan het gemiddelde en ook
aanzienlijk hoger dan de afwijking die men
volgens de wetten van toevalligheid had
kunnen verwachten. Deze buurten waren C,

W, G, I en A genoemd.
Wijk A was het oude stadshart. Naast

een goed gedeelte met winkelstraten en de
artsenbuurt kon men een oud en slecht ge-

deelte onderscheiden. In dit gedeelte treft

men onder meer de zgn. rosse buurt aan.

Ook in wijk C kon men een aantal slechte

en zeer oude straten waarnemen. Het me-
rendeel was echter redelijk goed, waardoor
de hoge kriminaliteit nogal opvallend was.

Ook in de wijken G, I en W woonden
veel jeugdige delinkwenten. Het betrof

hier de oude arbeidersbuurten. De wijken

G en I lagen dicht bij industrieterreinen. In

de wijk W is geen industrie in de nabijheid

aanwezig. Voor alle drie wijken gold dat

er weinig groen aanwezig was en niet veel

speelmogelijkheden voor de jeugd.

Als weinig misdadige wijken kwamen
vier buurten naar voren. Twee daarvan zijn

arbeidersbuurten waar goede woningen
stonden. Zij waren ruim aangelegd en er

was redelijk veel speelruimte voor de kin-

deren. Twee andere wijken vormden de ge-

goede stand van de onderzochte stad. De
huizen waren goed, de aanleg ruim en er

was tamelijk veel groen. Het bleek dus dat

de misdadigheid in het centrum het grootst

was.

Daarnaast bleken twee van de drie kri-

minele buurten dicht bij een industrieter-

rein te liggen. Ook was er een tendens dat

de mate van misdadigheid afneemt naar-

mate de wijken verder van het centrum
verwijderd zijn.

REISVERHAAL MET DIA'S
OP BIJEENKOMST
HUM. VERBOND
De gemeenschap Zandvoort van het Huma-
nistisch Verbond belegt vrijdagavond een
openbare bijeenkomst in 't Gemeenschaps-
huis aan de Louis Davidsstraat.

De heer G. C. van Gorkum uit Amstel-

veen zal het een en ander vertellen over

zijn verblijf in Korea en Japan en zijn er-

varingen illustreren met behulp van kleu-

rendia's. De bijeenkomst zal worden beslo-

ten met een authentieke Japanse thee-

ceremonie.

MOTORRIJDER
NA BOTSING OVERLEDEN
Zondagavond is op de kruising van de
Burg. van Alphenweg en de boulevard Bar-
naart een 46-jarige motorrijder uit Haarlem
verongelukt. Door tot op heden nog onbe-
kende oorzaak botste de motorrijder tegen
een verkeersbord, raakte vervolgens een
lichtmast en kwam daarna met zijn hoofd
tegen het trottoir terecht. De man overleed
tijdens het vervoer per ambulance naar een
Haarlems ziekenhuis. Een 23-jarige duo-
passagier, evenals de bestuurder van de
motor afkomstig uit Haarlem, werd bij de
val slechts licht gewond.

GESLAAGD VOOR DIPLOMA
Onze plaatsgenoot H. Drommel Jr. behaal-

de dezer dagen het diploma 'aankomend
hovenier'.

K.J.C. 'NOORD'
De vijfde selektiewedstrijd werd in de A-
lijn gewonnen door fam. Van Dartelen met
57.14%. In de B-lijn ging de zege naar het
koppel Bernsen—Lenterman met 62.50% ,

in de C-lijn naar het dameskoppel Schutte-
Keur met 59.14% en in de D-lijn naar fa-

milie Van Straaten met liefst 64.29%.

Zandvoortmeeuwen heeft eergisteren op het

sportveld aan de Vondellaan met één doel-

punt verschil gewonnen van Hillegom.

Na de royale voorsprong van de geel-blau-

wen in de beginfase van de wedstrijd had

eigenlijk niemand deze met de hakken over

de sloot zege verwacht. Maar Hillegom —
een oude rivaal van de thuisklup — zorgde

voor enkele verrassingen waardoor het

scorevoordeel van de kustbewoners bijna

verloren ging.

De ontmoeting werd bijgewoond door ruim

1200 toeschouwers en kundig geleid door

scheidsrechter F. van Boven.

De vaste spelers van de grasmat aan de
Vondellaan zijn zondagmiddag vrijwel on-
afgebroken aan de bal geweest, maar had-
den bijzonder weinig geluk bij het schie-
ten. Nijkamp en Aaldert Stobbelaar zagen
een paar fraaie scoringskansen verloren
gaan door de bal enkele decimeters bo-
ven de lat te knallen — Nijkamp twee
maal achtereen — of tegen de kruising van
lat en paal — Aaldert Stobbelaar — te
koppen.

Pech, Zandv.m. bewees het, kan soms
een stimulerende invloed op de prestaties
hebben. Na de teleurstellende pogingen
van Nijkamp en Stobbelaar verdubbelden
de gastheren hun aanvalskracht op het
doel van de gasten. In de 28e minuut be-
zweek de defensie van de Hillegommers
onder de druk van de Zandv.m.-voorhoede
en opende aanvoerder Seine Stobbelaar de
score voor zijn klup, 1—0.

De verdediging van de bezoekers had
zich nog niet van de doorbraak hersteld
toen Aaldert Stobbelaar vier minuten later

het goede voorbeeld van zijn broer volgde.
Doelman Keizer viste de bal met een troos-
teloos gebaar uit de touwen. Hij kon het
ook niet helpen dat zijn team 32 minuten
na het beginsignaal tegen een 2— achter-
stand aan moest kijken.

Terwijl de voorhoede van de gastheren
de verdediging van de bezoekers opnieuw
aan het wankelen probeerde te brengen,
bracht een verrassende tegenstoot van Hil-

legom een sprankje hoop onder de meege-
komen supporters. Even later konden zij

juichen toen Hommes raak schoot en de
stand op 2— 1 bracht.
Na een kort maar gevaarlijk overwicht

van de bezoekers in de eerste minuten na
de rust raakte het leer weer in het bezit
van de aanvalslinie van Zandv.m. Een voor-
zet van Kreuger werd door Aaldert Stob-
belaar goed benut. Vóór Keizer kon ingrij-

pen verdween de bal achter hem in het
net, 3—1.

r

Hillegom zag de achterstand niet als on-
overbrugbaar en toonde met een pittig of-

fensief aan dat het nog lang niet uitgeteld
was. De achterhoede van ZVM kreeg het
moeilijk met de manoeuvres van de voor-

hoede van de gasten. Grootveld zorgde
voor een voor zijn klup fortuinlijke ontkno-
ping door het leer langs de reeds geslagen
Molenaar in het doel te koppen, 3—2.

De gastheren, die hun voorsprong zagen
slinken, wierpen zich opnieuw in de aanval
en Nijkamp en Stobbelaar opereerden
soms op enkele meters afstand van het
doel van Hillegom. Maar dit keer liet het
geluk de achterhoede van de gasten niet

in de steek en stak een flinke hand uit om

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
De eindstand van de kompetitie van okto-

ber is als volgt: 1. de heer J. v. Diemen,
25517 pnt.; 2. de heer J. Rijbroek, 24394
pnt.; 3. de heer C. Molenaar 24134 pnt.

en 4. mevr. Koper 23778 pnt.

te helpen. Een schot van de alomtegen-
woordige Aaldert werd door de lat opge-
vangen en daarna door de defensie wegge-
werkt. De voorhoede van Hillegom kwam
een paar maal dicht bij de gelijkmaker
door enkele bliksemsnelle uitvallen.
Zandv.m. liet zich de — benauwde —
voorsprong echter niet ontfutselen. De
stand bleef 3—2 in het voordeel van de
kustbewoners.

LEDENVERGADERING
ZANDVOORTMEEUWEN
Leden en bestuur van Zandvoortmeeuwen
hebben de agenda van de gisteravond in 't

kluphuis aan de Vondellaan gehouden na-
jaarsvergadering in een bijzonder vlot tem-
po afgewerkt. Na het openingswoord van
voorzitter E. Paap, waarin deze de belang-
rijkste gebeurtenissen in het afgelopen sei-

zoen releveerde, werd een begin gemaakt
met de afhandeling van de onderwerpen.
Jaarrekeningen en begroting gingen zonder
op- of aanmerkingen onder de hamer door
en ook de samenstelling van de kaskom-
missie had geen voeten in de aarde. In de
kommissie werden de heren J. Schuiten en
C. J. Bruijnzeel gekozen. De aftredende
bestuursleden, de heren J. Veenstra en A.
H. Beenhakker werd dank gebracht voor
het vele en verdienstelijke werk dat zij in

het belang van de vereniging hadden ver-

richt. In hun plaats werden de heren Th.
H. Hubert en J. Luijkx gekozen.

Het bestuursvoorstel om de leiding van
de vereniging van negen op elf leden te
brengen stuitte op geen verzet. Deze uit-

breiding werd door het bestuur noodzake-
lijk geacht in verband met de steeds toe-
nemende werkzaamheden van ZVM. De
rondvraag, die in het recente verleden wel
eens uitgroeide tot een 'tweede vergade-
ring', werd slechts door enkele leden be-
nut. Met een kort afscheidswoord sloot
voorzitter Paap de bijeenkomst tegen 10 u.

MIDDENSTAND
INTRODUCEERT
DE 'GOUDEN LUISTERAKTIE'
De Zandvoortse Middenstand, die in de af-

gelopen jaren in het kader van de St. Ni-
colaasaktie de wedstrijd 'De Gouden Worp'
organiseerde, heeft voor de Sint Nicolaas
aktie '69 een geheel nieuw spel op touw
gezet: de 'Gouden Luisteraktie'.
Bij dit spel is het de bedoeling dat het pu-
bliek geluiden, die op diverse plaatsen in

het dorp te beluisteren zullen zijn, zal her-
kennen. De geluiden zullen worden samen-
gesteld door een deskundige op geluids-
technisch gebied en op de band worden
opgenomen. De bandopnamen worden bij

een notaris gedeponeerd. Uiteraard zijn

ook de organisatoren van de wedstrijd niet
op de hoogte van de keuze van de gelui-
den. In een door de Zandvoortse Midden-
stand uit te geven Sint Nicolaaskrant. die
binnenkort zal verschijnen, zullen de spel-
regels van de 'Gouden Luisteraktie' en de
aan de aktie deelnemende winkeliers be-
kend worden gemaakt.

De hoofdprijs van het luisterspel zal een
kleuren t.v. zijn, met daarnaast ca. 10 vol-

automatische wasmachines en verschillen-
de andere prijzen. De aktie start op vrijdag
7 november a.s.

De Sint Nicolaas-attrakties voor de
jeugd zullen bestaan uit voorstellingen van
Swiebertje met een geheel nieuw program-
ma en het optreden van figuren uit de Fa-
beltjeskrant. Voor de oudere jeugd wordt
een etalagewedstrijd georganiseerd.

de> \\0>$t Uaap>te> <zitU wwt, ap
Nooit naar cijfers vragen

Er heeft zich stilletjesaan weer een beste
berg te beantwoorden post voor mij opge-
stapeld, vrienden. Sommige briesten ontroe-
ren mij door de openrTartigïïeid van de op-
stellers(sters), anderen daarentegen doen
mij verdriet, omdat ik noch taal nocTTTSe
bedoeling er van begrjj'p. Dit zijn volgens
Tnlj negatiet ingestelde schrijvers [en
schrijfsters, die door de bomen het oqs
niet meer kunnen zien.

"""

Zullen we dan samen maar eens kijken

wat voor openbare behandeling ïn aanmer-
king is gekomen?

Mevr. G.vd.H.-deB. — Ik dank u zeer voor
die aardige vergelijking, ofschoon ik onmid-
dellijk moet protesteren tegen het bij her-

haling bezigen van schuttingwoorden, die

bij nauwkeurige lezing in mijn nadeel kun-
nen worden uitgelegd. En dan nog dit: ik

heb geenszins behoefte mij te verdedigen
tegen de aantijging als zou ik een geheime
vergadering van pier-begunstigers hebben
voorgezeten.

De hr. L.H. — Als u nu nog niet weet
waar Touring Zandvoort de mosterd haalt,

kan ik niets voor u doen.

Mej. L.R. — Stug volhouden, kindlief'

Paarden hebben de eigenaardigheid dat ze
altijd voor hun eigen staart weglopen en
dat geeft de, suggestie van een konstante
voorgaande beweging. Ze hebben echter

geen hoogteroeren, zodat je niet bang be-

hoeft te zijn voor een luchtrit. Nee, nee...

oogkleppen zijn uit de tijd voor paarden.
Ze mogen alles zien. Zet ze zelf maar op
als 't te erg wordt. Bedankt voor de aar-

dige foto. Inderdaad, het dier staat er leuk

op. Hoe kan 't ook anders, hè?

De heer A.v.d.Sch. — Dat beschimmel-
de smoesje van: er is maar één Ajax en
daT-is Feyenoord, wordt vervelend, beste
man. Y's u ze9* dat u i n uw eigen dorp
niet aan uw trekken komt, hebt u Zand-
voortmeeuwen in geen jaren zien spelen,

om van TZB-nog maar te zwijgen. Als ik

wat te vertellen' vliad in Rotterdamse krin-

gen, zou ik u voor 12 thuiswedstrijden
schorsen. In die tijdsperiode zal Ajax wel
weer bovenaan staan,.

De heer P.F. — Een pïerx met Duits geld"?

Een gerevalueerde pier nojhwel! Nou, ver-

geet 't maar. Het zal nog wel even duren
en dan is de DM weer gekelderd, zodat de
pier voor altijd tot de vrome' en absolute
onvervulbare wensen zal blijven behoren.

Mevr. U.P.-de G. — Het lijkt mij nogal, ir-

reëel om uzelf te vergelijken met Christine

Keeler. Natuurlijk, u kunt het hoofd van rru>

nister Beernink laten vallen, maar wat is er

tenslotte van Christine geworden?

De heer H.H.H. — De Consumentenbond
heeft zich bij mijn weten nog nooit geroe-
pen gevoeld zich te bemoeien met de kwa-

liteiten en de kwantiteiten aan het strand.
Doet u maar eens wat water in uw wijn,
dat zou u niet misstaan. Het is me niet dui-
delijk wat u bedoelt met het woord hufters.
Althans niet in dit verband. Als ik over
Zandvoort dacht, zoals u, ging ik verhui-
zen naar het Vierlandenpunt.
De heer Z.de B. — Per sé niet. Hoe komt
u er bij"? U krijgt een persoonlijke brief
van mij. Ga u maar vast schamen in de
hoek.
De heer H.v.d.D. — Cijfers zijn niet mijn
sterkste zijde. Dus ik kan geen zinnig
woord over de cijfers van Touring Zand-
voort zeggen. Wei weet ik dat race-auto's
ook wel eens ontsporen.
Mevr. G.M.-de R. — Nou, nou, nog steeds
niet gewend aan het lange haar van uw
zoon. Gut, de jongen krijgt onderhand al

een kaal hoofd.
Mej. A. de D. — Daar kan ik echt niet op
in gaan, lieve Anastasia. Kijk, mijn leeftijd

staat mij niet toe dat ik bloos. Anders
a propos, weet je moeder wel dat je mij
hebt geschreven? Zo ja, wat zegt zij er
van? Zo nee, waarom zegt ze niets?
De heer J. deS.t.Z. — De gemeenteraad
wordt volgend jaar helemaal anders. Wat
u allemaal moet doen om in de raad te ko-
men? Beste man, zet 't uit uw hoofd. Om
te beginnen moet u een giro- en/of een
bankrekening hebben. En dat niet alleen,

er moet wat op staan. Voorts moet u in

Zandvoort wonen en nee, dat ontdekt
u zelf wel.

De heer Chr. v.d. A. — Toe nou zeg. U
denkt toch zeker niet dat Keulen en Aken
op één dag gebouwd zijn? Als u in deze

vplaats geen geduld hebt, moet u naar een
ander woonoord uitkijken. Er wordt voor-
lopig T^gg niets gesaneerd. Sloophamers
moeten uit_de_post 'onvoorzien' komen. En
die is rnómenteêl al angstwekkend _geste-
gen." ~~ BARTJE



GEVRAAGD: een gestoffeerde of gemeubileerd

huis met garage
en cv., 4 slaapkamers, voor 1 jaar. Geen flat.

Aanbiedingen met opgave van ligging en prijs

onder nr. 8703 bureau Zandvoortse Courant.

GEVRAAGD:

telefoniste/typiste
voor afwisselende werkzaamheden op klein mo-
dern kantoor.
(Steno-diploma strekt tot aanbeveling)
„Sunclas Bungalows" Bouw- en Expl. Mij N.V.

Bouwes Palace 5a-5/6, Zandvoort.

0ARA6E TE HUUR
Te bevragen: Hotel 'De Schelp', Dr. C. A. Gerke-

straat 20, telefoon 4781 of 02502-7693.

Gevr. v. dir.: flink zelfst.

DAGMEISJE Hoog loon.

Mevr. Siemons, Dr. C. A.
Gerkestr. 76, tel. 02507-
3307, na 7 uur 's avonds.

Gevr.: werkster. Van Stol-

bergweg 3, tel. 3434, bij

geen gehoor, tel. 3618.

O

WEGGELOPEN:
grijs jong katertje, omge-
ving Noorderstraat. Burg.
Engelbertsstraat 48.

Te koop gevr.: poppenwa-
gen. Tel. 4864.

Mevrouw! Laat al uw kle-

ding maken door een cou-
peuse-lerares. Wordt bij u
thuis gepast en gebracht,
Inl.: tel. 023-322415.

Te koop: 2-pers. slaapbank
sky, rood, Een handgekn.
vloerkleed, 225 x 175. Tel.

3929.

Accordeon gevr. Tel. 020-
795954.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

DUIZENDEN NIEUWEKIMEN!
hebben ontdekt dat zij rijksdaalders en tientjes
sparen als ze gebruik maken van de woensdag- en

donderdagkoopjes bijt

DIRKVANOGNBROBC

*JM HERMANS
Ook morgen en overmorgen millBn we nog meer
nieuwe gezichten zien in onze supermarkten!

Heeft U ook al door, dat het dé moeite waard is
om elke week even na te zien "mat er nu uieer

wordt aangeboden?" Kom maar halen op 5 en 6 nou.
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Zonweringfabriek

„Haarlem"
iORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN,
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933

Goed
achterlicht

ziet uwel

!

v"oor al uw onderhouds- •

werk en reparaties.

Ook voor spoedgevallen! . -

Telefoon 5566.

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.

Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven
te delen in voorspoed en
tegenspoed.

Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij

geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe te ko-

men.

Vraagt U eens onze ultge-|

breide kleurenreportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-

tingen. Het Duits-Neder-
landse bemiddelingsbur.
P. v.

t
Nieuwenhoven, Post-

fach 1466, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

ABONNEERT V
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

Autobusdienstonderneming
vraagt sollicitanten ter opleiding tot

buschauffeur
voor de standplaatsen Haarlem,
Leiden en Voorburg.

• Rijbewijs BE vereist

• Minimum leeftijd 21 jaar

• Gratis opleiding voor rijbewijs BCDE
• Goed salaris

• Goede sociale voorzieningen -

• Vrij vervoer - ook voor het gezin -

op het gehele lijnennet

• Gratis uniform

• Vijfdaagse werkweek.

Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen door
onderstaande coupon te zenden aan:

NOORD-ZUID-HOLLANDSE
VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V.

Leldsevaart 396, HAARLEM
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Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

Uitslagen zaterdag 25 oktober:
Zandv.m. 2—Umuiden 5

Adspiranten:
Zandv.m. b—Hoofddorp b
Zandv.m. c—VEW a
HBC e—Zandv.m. d

Pupillen A:
TYBB 1—Zandv.m. 1

TYBB 2—Zandv.m. 2
TYBB 6—Zandv.m. 5
Zandv.m. 6—TYBB 7
Zandv.m. 7—TYBB 8

Pupillen B:

Zandv.m. a—OG a
Zandv.m. b—Bloemendaal b
HBC e—Zandv.m. c

Zandv.m. d—DCO c

TYBB d—Zandv.m. e

Uitslagen zondag 26 oktober:

Velsen—Zandv.m.
Zandv.m. 2—Alk. Boys 2
HBC 2—Zandv.m. 3
Zandv.m. 4—Hoofddorp 3
Kennemers 4—Zandv.m. 5
HBC 4—Zandv.m. 6
Zandv.m. 9—Velsen 6
Hoofddorp 7—Zandv.m. 10
Zandv.m. 11—DCO 6

Junioren:
DEM a—Zandv.m. a
EDO b—Zandv.m. b

Concordia c—Zandv.m. d
Zandv.m. e—DCO c

Programma zaterdag 1 november:

VEW—Zandv.m.
6 Zandv.m. 2—VEW

31 Telefonia
40 Zandv.m.

Adspiranten:
69 Zandv.m.
89 Zandv.m.

100 HFC e—Zandv.m.
111 Zandv.m. g—HBC
Pupillen A:
215 Zandv.m. 1—RCH
220 RCH 3—Zandv.m.
222 Zandv.m. 4—TYBB
223 Zandv.m. 5—RCH
226 Zandv.m. 6—Hoofddorp
225 EDO 5—Zandv.m. 7
Pupillen B:

234 Schoten b—Zandv.m. b
240 Renova c—Zandv.m. c

239 Renova b—Zandv.m. d
248 Zandv.m. e—RCH d

Programma zondag 2 november:

Zandv.m.—Hillegom
RKAFC 2—Zandv.m. 2
Zandv.m. 3—Velsen 2

4—HFC 4
5—Hillegom 3
—Zandv.m. '7

•8—DEM 7
7—Zandv.m. 9

3—Zandv.m. 3
4—SMS 5

b—Nw. Vennep a
c—NAS b

e

g

1

3
4
4

28 Zandv.m.
32 Zandv.m.
49 TYBB 4-

56 Zandv.m.
72 Schoten

1 16 Zandv.m. 11—De Brug 5

2—1

8—1
4—1
4—0

1—2
3—0
4—1
6—0
0—5

8—0
3—0
0—1
3—1
0—1

2—2
2—1
3—1
2—1
6—3
3—1
1—2
3—3
3—4

2—3
5—2
3—5
0—10

15 u.

15 u.

15 u.

15 u.

15.15 u.

15.15 u.

15.15 u.

15.15 u.

11 u.

11 u.

13 u.

11 u.

12 u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

14.30 u.

12 u.

12.30 u.

9.45 u.'

9.45 u.

n.30 u:-

12.15 u.

9.45 u.

9.45 u.

Junioren:
158 DCO a—Zandv.m. a 9.45 u.

181 Zandv.m. c—DSB a 12.15 u.

187 Zandv.m. d—TYBYB d 12.15 u.

189 HFC d—Zandv.m. e 9.45 u.

RANGLIJST ZANDV.M. 1

Vitesse '22

Zandv.m.
Zaandijk
D.E.M.
De Foresters
Velsen
V.V.B.
D.W.V.
Kon. H.F.C.
Ripperda
Zilverm.
Purmersteijn
Hillegom

10
10
7'

10
12
11

11

8
10
5
5
4
4'

6
4
5
6
12
11

6
6
10
8
8
10
15

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'

Uitslagen zaterdag 25 oktober:

Adspiranten:
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Modehuis S. Piller
KERKSTRAAT 4 TELEFOON 02507 - 3397

Het is weer feest en U weet wat dat betekent,

U krijgt Van OnS Weer Cadeau'S (kunt u bewaren voor de Sint)

LET OP

!

LET OP

!

LET OP ! —
REEDS BIJ AANKOOP VAN:

ƒ 10,— een losse COLL
ƒ 20,— een BEDJASJE of DOOSJE MET 3 SWAN ZAKDOEKJES
ƒ 30,— een BADHANDDOEK
ƒ 40,— Twee en een halve meter WOLLEN CREPE (10 kleuren)

ƒ 50,— zwanendons PYAMA
ƒ 60,— Shetland PULLOVER of Helanca PANTALON
ƒ 80,— gewatteerde DUSTER met winkelwaarde van ƒ 34,50

En onze aanbiedingen
liegen er ook niet om

Restant Jersey pakjes v.a. f 39,50

Helanca Ski pakken t.e.m. maat 50 . i 39,50

100% wollen Broekpakken ... NU t 34,50

Grote sortering Ski Pullovers . NU i 29,95
Wij zijn ruim gesorteerd in:

Trevira Japonnen en Overgooiers tot mt 52

Jersey Broekpakken ontvangen tot maat 50

Onze cadeaux worden geëtaleerd. PROFITEERT U ALLEN van onze

AANBIEDINGEN ! !

Modehuis S. Piller
KERKSTRAAT 4 — TELEFOON 02507 - 3397

Deze week zijn wij dinsdagochtend geopend ! —

Speciale

Aanbieding

Jenever 8,75 p. Itr.

Oude jenever 8,95 p. Itr.

Vieux 8,95p.ltr.

Citroen jenever 7,95 p. Itr.

Citroen BRANDEWIJN ... 6,95

BESSENJENEVER 6,95

Sherry, 3 flessen 10,

—

Sandeman Sherry 5,95

Black & White whisky 15,45

O.G.Makelaar

H. W. CQSTER
Burg. Engelbertsstr. 1

1

Zandvoort

Tel. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën.

Haig whisky 13,95

White Label whisky .... 13,95

Johnny Walker
Ballantine
White Horse ....

. 15,95
, 15,95
. 15,95

Remy Martin
Cognac Bisquit

***
19,50

NU 15,95

Bisquit Monopole 13,95

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN,
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933

"Solina Orgels"
Alle modellen v.a. f 1.495,— kunt
U gratis zien en horen in

Café-Restaurant

,De Kousepael'
Haltestraat 25, Zandvoort aan Zee,
op dinsdag 4 november van 19-21 u.

GRATIS TOEGANG
GRATIS KOFFIE

Laat U vrijblijvend alles vertellen
over huur en/of koop van een Elek-
tronisch-orgel.

AANGEBODEN DOOR:

Muziekhandel

W. Dijkman
Rozengracht 40-44, Amsterdam.
Telefoon 020-65611.

Courvoisicr
Hennessy .

.

Martell

16,95

16,95

NU 15,95

Drambuie . 16,85

D.O.M. Benedictine 16,75
Grand Marnier 15,25

Cointreau 15,95

Pernod p.ltr 17,95

Vieille Cure 16,85

WIJNHANDEL

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Gratis bezorgen!

VOGELSHOW
„ZOMERLUST", Café-Restaurant,

ingang Gasthuisplein 4.

Vrijdag 31 oktober 20-22 uur

Zaterdag 1 november 10-22 uur

Zondag 2 november 10-17 uur

Parkieten, Engelse Postuur Kanaries,

kleur-kanaries, Tropische vogels.

GENIET VAN DEZE VOGELPRACHT

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-

vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man

Uw vertroiiwens-man.

Klein en groot
eten v.d. Werff's bxood

Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

3569 Sekretariaat 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 18

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68

(023) 242212' Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365, Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-
burghstraat 5, Haarlem

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN?
TER WOLBEEK BELLEN!

(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en
Boodschappendienst, dag en nacht

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

NOTEERT
U
EVEN

31 okt.: Kath. Vrouwengilde Zandvoort en
omstreken, Ned. Chr. Vrouwenbond, afd.

Zandvoort - 'Vrijwillig levenslang', spr.

mej. L. Stilma - Calvijnzaal, Julianaweg.

7 nov.: Humanistisch Verbond Gemeen-
schap Zandvoort - O. 'Ervaringen in Ko-

, rea en Japan' Spr. G. C. van Gorcum,
Amstelveen met dia-vertoning - Gemeen-
schapshuis.

28 nov.: Zandv. vrijw. Brandweer - feest-

avond - Zomerlust.

29 nov.: Motor/Autoclub Zandvoort - feest-

avond - Zomerlust.

10 nov.: Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.
Zandvoort - Demonstratie betr. Indische
gerechten - Gemeenschapshuis.

13 nov.: Watersportvereniging 'Zandvoort'
- filmavond - Gemeenschapshuis.

15 en 22 nov.: Folklorever. 'De Wurf' -

uitvoering - Zomerlust.

19 nov.: Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.

Zandvoort kienmiddag • Gemeenschaps-
huis, aanvang 2 uur.

26 nov.: Kath. Vrouwengilde Zandvoort -

lezing mej. L. Molkenboer, spraak- en
zangpedagoge • 'De Krocht'.

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost wor-
den verzonden. De data, waarop de korres-
pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-
zorgd, staan achter de naam van het schip
vermeld.
Brazilië: m.s. 'Cap San Antonio', 6-1

1

Canada: m.s. 'Beaveroak', 4-11

Chili: m.s. 'Cd de Tunja', 4-11
Indonesië: m.s. 'Dortmund', 3-1

1

Kenya, Oeganda, Tanzanië:
m.s. 'Maurice Delmas', 3-11

Ned. Antillen: m.s. 'Aristoteles', 4-11
Nieuw-Zeeland: m.s. 'Poona', 7-11
Suriname: m.s. 'Solon', 3-11
Verenigde Staten van Amerika:

m.s. 'Alster Express', 3-11

'm.s. 'Mobile', 6-11

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:
s.s. 'Amerskerk', 5-11

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-
kantoren.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs / 10,- per jaar
per post ƒ 11,-; buitenland / 13,-

losse eksemplaren 20 cent
postgiro 1918910,
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

vouwblad trekt van leer

tegen de dagelijkse voeding

van het schoolkind

'Goed leren door goed eten", heet een

vouwblad, dat het Voorlichtingsbureau voor

de Voeding ter gelegenheid van het nieu-

we schoolseizoen heeft gekreëerd, en wie

het vluchtig doorleest krijgt de Indruk het

danig fout te doen met de dagelijkse voe-

ding van het schoolkind.

Het kind wordt de straat opgestuurd met
een slap ontbijtje van witbrood met zoet
beleg en thee, krijgt tussen de middag
frisdrank in plaats van melk bij zijn brood,
eet 's avonds teveel aardappelen en te wei-
nig groenten en vlees en krijgt met ijzing-

wekkende regelmaat snoepjes en zoetig-
toegestopt.

Voorwaar een somber beeld, en dat on-
danks het feit dat de Nederlandse kinder-
tjes van nu langer zijn dan hun leeftijdge-

noten in andere geïndustrialiseerde landen
en dat het schoolkind tussen zes en twaalf
jaar een paar centimeter langer is dan het
schoolkind van tien jaar terug. Dat kan, zo
denkt dan de leek, toch alleen maar een
gunstig teken zijn.

Maar nee, aan de dagelijkse voeding
van het Nederlandse schoolkind is echt
wel iets te verbeteren als we het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding mogen gelo-

ven. En de weekendvoeding van de school-
gaande jeugd moeten we helemaal scherp
in de gaten houden, want daarin worden
allerlei waardevolle elementen tegenwoor-

A.s. maandag 1 1 november start in alle

kleine- en grote postkantoren van ons land
de jaarlijkse verkoop van kinderpostzegels
via stands, die bezet zijn door leden van
de plaatselijke vrouwen-komité's. De illu-

strator Dick Bruna koos voor de afbeeldin-
gen op de zegels kinderen die muziek ma-
ken. Het musicerende kind vestigt de
aandacht op dat andere kind, dat om
welke reden dan ook niet thuis kan zijn en
ekstra zorg nodig heeft. Daarom is de op-
brengst van de toeslag op de kinderzegels
bestemd voor die jongens en meisjes die
de hoogtij dagen — maar ook de gewone
dagen — niet in eigen gezin en omgeving
kunnen beleven. Zij hebben bijzondere ver-

zorging en begeleiding nodig en daarvoor
is de materiële steun van het publiek on-

ontbeerlijk.

Vanaf maandag kunt u hen de helpende
hand reiken door kinderzegels en -kaarten
te kopen bij de stand in de hal van het
postkantoor aan de Louis Davidsstraat.
Doe het en doe het royaal. Bij voorbaat
dank en de 'beste wensen voor het nieuwe
jaar' van het Nederlands Comité voor Kin-

derpostzegels".

HEROPENING SOCIëTEIT
DUYSTERGHAST
Na een ingrijpende verjongingskuur vindt
morgenavond de heropening plaats van de
in het sousterrain van het^Strandhotel aan
de zuid-boulevard gevestigde sociëteit

'Duysterghast'. Tijdens de openings-recep-
tie, die van 21.00-22.30 wordt gehouden,
treedt het gezelschap van de 'Music
Strings' op.

KLAPROOSKOLLEKTE
Onder auspiciën van het Nederlands Oor-
logsgravenkomité wordt deze week de jaar-

lijkse Klaprooskollekte gehouden.
De baten van deze kollekte zullen die-

nen om het nabestaanden van gevallenen
in de laatste wereld oorlog uit de geallieer-

de landen, mogelijk te maken naar Neder-
land over te komen om het graf van een
gesneuveld familielid te bezoeken.

Enkele tientallen schoolkinderen hebben
zich beschikbaar^ gesteld om aan genoem-
de geldinzameling mee te werken.

voor
FIETSEN

en
. , BROMMERS

VER5TEECE
HRLTE5TR. IB - TEL : 44S3 - ZRN0V00RT

dig verdrongen door 'gemakkelijke' hap-
pen, die er bij de jeugd als koek in gaan,
maar de mensen van de wetenschap der
voedingsgewoonten ach en wee doen roe-

pen.
Lang niet alle huismoeders hoeven zich

deze sombere visie aan te trekken, want
van al die karrevrachten voedingsvoorlich-
ting in de loop der jaren is natuurlijk wel
iets blijven hangen. Maar we laten de voe-
dingsdeskundigen toch even aan het woord
over dit onderwerp, onder het motto 'wie

de schoen past trekke hem aan'.

Om te beginnen moet er gesleuteld wor-
den aan dat kinderdagmenu met witbrood,
zoet beleg, weinig groenten en veel pud-
ding. Aanzienlijk beter is het volgende:
ontbijt van bruin en witbrood met kaas,
vlees of pindakaas, glas melk of bord pap,
thee. Een lunch van bruin en witbrood met
hartig beleg, een glas melk, karnemelk of

yoghurt, een avondmaaltijd met veel groen-
ten, voldoende vlees en ook eens fruit of
yoghurt in plaats van de vla of pudding.

Geen snoep mee naar school, maar een
appel of ander hard fruit. En als er bij

het slapen gaan met snoep moet worden
gewerkt, dan vóór het tandenpoetsen en
niet erna. Muisjes, hagelslag en ander zoet
broodbeleg hoeven niét meteen met harde
hand uit het raam te worden geslingerd
zolang het konsumeren van de zoetigheid
maar wordt afgerond door het eten van
hard fruit (of door tandenpoetsen).
Aan de weekendvoeding wijdt het Voor-

lichtingsbureau voor de Voeding maar
liefst drie vouwbladen, eentje zelfs onder
de titel "zaterdag-verwaarloosdag*. Soep-
met brood of alleen maar brood, een maca-
ronischotel, opgebakken restjes of frites en
kroketten uit de automaat vervangen op.

zaterdag en zondag vaak de volledige'

maaltijd. Gemakkelijk voor de huisvrouw,
maar de bekende bouwstoffen-voor-de-
jeugd vallen bij dit soort etentjes tussen
kaai en schip. Kant-en-klaar-maaltijden en
ovenschotels zijn best zolang ze gekombi-
neerd" 'worden met rauwe salades en vers
fruit sn tegen een lunchpakket voor een
trip in het weekend valt niets in te bren-

gen, zolang er voor de kinderen ook (cho-
kolade) melk en fruit bij is.

Snoepen in het weekend is een ondeugd
waaraan niet alleen kinderen, maar ook vol-

wassenen met overgave meedoen, zonder
zich te realiseren dat ze 'de lijn' afbreken
en een aardig teveel aan lichaamsgewicht
opbouwen. Jets dat heel gemakkelijk te be-

reiken is door tijdens dat weekend af en
toe eens wat zoetigheid, een handje pin-

da's, een stukje kaas, een zakje frites en
een paar zoutjes te konsumeren.

Dan is het resultaat namelijk deze op-
telsom: een portie kleine zoute koekjes,

enkele blokjes belegen kaas, een klein zak-

je chips, een reep chokolade, een gebakje,
een ijsje, een kroket, een gevulde koek,
een zakje frites en een portie pinda's le-

veren samen al zo ongeveer het aantal ka-

Iorieën dat de mens per dag nodig heeft

en dat eigenlijk uit de drie dagelijkse maal-
tijden' zou moeten komen.

WATERSPORTERS GAAN
FILMS DRAAIEN IN HET
GEMEENSCHAPSHUIS
ledereen is welkom op de filmavond die de
watersportvereniging 'Zandvoorf op don-
derdag 13 november a.s. in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davidsstraat or-

ganiseert. Op veelvuldig verzoek zal een
hervertoning plaatsvinden van enkele doku-
mentaires — in kleur — over hoogtepun-
ten in het vaarseizoen '67 en '68 van de
vereniging. Na de reprise en een korte

pauze' houden de heren J. Boeré en D. van
der Noord, aktieve watersporters en lid

van de Haarlemse Smalfilm Liga, de door
hen vervaardigde en gemonteerde film over
de belangrijkste gebeurtenissen in het af-

gelopen zeiiseizoen, ten doop. Beide ama-
teur-cineasten maakten ook de opnamen
van de journaalfilms over de seizoenakti-
viteiten van de watersportvereniging in '67

en '68. De bijeenkomst in het Gemeen-
schapshuis begint om 20.00 uur.

IN ZANDVOORT-NOORD
VERRIJST NIEUW
WOONWAGENKAMP
Deze week is een begin gemaakt met de
bouw. van een nieuw woonwagenkamp in de
nabijheid van de Keesomstraat in Zand-
voort Nieuw-noord. De voorbereidende
grondwerkzaamheden worden in opdracht
van het gemeentebestuur uitgevoerd door
een firma uit Katwijk, terwijl de aanleg van
sanitaire voorzieningen, toiletten e.d., ge-
schiedt door een bedrijf uit Vijfhuizen.

Tegen de situatie in het huidige woon-
wagenverblijf In Nieuw-noord hebben on-
langs verscheidene kampbewoners fel ge-
protesteerd. Zij verweten de gemeente een
grote- mate van onverschilligheid t.a.v. het
woon- en leefmilieu in het kamp. Met na-
me de hygiënische toestand en het niet

aangesloten zijn op het elektriciteitsnet

werden ernstig bekritiseerd. Men overwoog
zelfs een mars naar het gemeentehuis' om
zijn eisen tot verbetering kracht bij te zet-

ten. Zover is het echter niet gekomen.
De bewoners van het tegenwoordige

kamp rekenen er nu op, dat bij de bouw
en inrichting van het woonwagenverblijf de
outillage van de sanitaire en overige voor-
zieningen geen reden tot klagen meer zal

geven'.

MIDDENSTAND
GAAT ZICH BEZINNEN
OP PIERPLAN
Het Zandvoortse bedrijfsleven gaat zich be-

zinnen op het pierplan, onderdeel van het

binnenkort door de gemeenteraad van de
badplaats te behandelen bestemmingsplan
'Zeereep-Noord 6'. Dit zal gebeuren op
een voor volgende week donderdag door
de besturen van de Hoera, Peruka, Strand-
pachtersvereniging, Zandvoortse Handels-
vereniging en r.k. De Hanze uitgeschreven
gekombineerde ledenvergadering in café-

restaurant 'Zomerlust' aan de Kosterstraat.
Voor deze bijeenkomst, waarin de Zand-
voortse middenstand zijn standpunt zal be-

palen t.a.v. het pierprojekt, wordt een gro-

te belangstelling verwacht. De vergadering
begint om 20.30 uur.

Zoals bekend sprak onlangs 89% van
de lezers van het Haarlems Dagblad zich

uit tegen de aanleg van een wandelhoofd
voor de kust van Zandvoort.

geregelde veerdienst

tussen aarde en ruimtestations

binnen zes a zeven jaar

DUBBELEKSPOSITIE
IN DUYSTERGHAST
Pieter Mussert (gouaches en tekeningen)
en Cock Veldhuis (immortellen en bloem-
sierkunst) eksposeren gedurende de maand
november in sociëteit Duysterghast, geves-
tigd in het sousterrain van het Strandhotel
aan de zuid-boulevard. De dubbeltentoon-
stelling zal a.s. maandagavond om 21.00
uur worden geopend door Tom Lodewijk.
Voor niet-leden van de sociëteit is de eks-

positie op de zaterdagen en zondagen tus-

sen 14.00 en 17.00 uur toegankelijk.

LEDEN TOZ
KOZEN NIEUW BESTUUR
Het wegens interne moeilijkheden afgetre-

den bestuur van het Toonkunst Oratorium
koor Zandvoort is afgelopen maandag door
een nieuw bestuur vervangen. Nadat de le-

den van TOZ de kandidaten voor de negen
vakante bestuurszetels hadden gekozen,
zijn de funkties als volgt verdeeld:
C. Kuijper, voorzitter; mevr. Van Hoof, se-

cretaresse; A. Notten, penningmeester; J.

M. M. van Nes, vice-voorzitter; J. van Don-
gen, 2e sekretaris; S. 'Keur-van Zalingen,
2e penningmeesteresser kommissarissen
L. Stuifberg en de dames Brave en Dom-
dorp.

Binnen zes a zeven jaar zal tussen de aar-

de en de ruimtestations een geregelde

veerdienst kunnen worden onderhouden

met speciale veerboten voor de ruimte, die

bovendien zullen fungeren als een wereld-

omspannend transportsysteem waarmee
men ieder punt op aarde binnen vier uur

zal kunnen bereiken. Dit is een prognose

van dr. Georges A. Muller, plaatsvervan-

gend administrateur voor bemande ruimte-

vluchten bij de NASA. Als een moderne
Jules Verne, wiens prognosen echter min-

der op fantasie dan wel op feitelijke tech-

nische kennis steunen, voorspelde hij op
een te Amsterdam gehouden luchtvaart-

kongres dat binnen tien jaar zeker velen

van de aanwezigen onder zijn gehoor vluch-

ten door de ruimte zullen hebben gemaakt.

De aanleg- en lanceerplaatsen voor deze
ruimteveren zullen te zijner tijd op alle

grote vliegvelden ter aarde worden inge-
richt. Veel ruimte zullen zij niet in beslag
nemen, aangezien de ruimteveren immers
loodrecht zullen opstijgen.

De veerboten zullen net als een vliegtuig

door een bemanning moeten worden be-
stuurd, die ze naar de ruimteschepen zul-

len dirigeren. Daar zullen ze hun passa-
giers en vracht afgeven en met een nieu-
we lading aan boord naar de aarde terug-
keren, waar ze net als vliegtuigen op de
gewone landingsbanen een horizontale lan-

ding zullen maken. 'Wij staan op de drem-
pel van de verovering van de ruimte', zei

BEWONERS
HUIS IN DE DUINEN
EKSPOSEREN
KLEIN KERAMIEK
Klein keramiek, gemaakt door de bewoners
van het bejaardentehuis 'Het Huis in de
Duinen', o.l.v. kunstschilder P. 't Hart uit

Umuiden, zal vanaf 15 t.e.m. 23 november
a.s. in het huis te bezichtigen zijn. Tevens
eksposeert in genoemde periode schilder 't

Hart een aantal van zijn doeken in het be-
jaardenoord. Beide tentoonstellingen wor-
den zaterdag 15 november om 15.00 ge-
opend. Op de navolgende uren kan het pu-
bliek de produkten van handvaardigheid
van de vaste bewoners van het huis en de
schilderijen van de kunstenaar in ogen-
schouw nemen: dagelijks van 10.00-11.30
uur, van 15.00-17.00 uur en van 19.30 tot

21.00 uur.

n6$> Ueid wwb iurice(-

Wie een mooie briefkaart van de sympathieke held Floris wil hebben, kan die bij

UNICEF krijgen. Het Kinderfonds heeft van de N.O.S. — en van de akteur zelf —
de toestemming gekregen de hierbij afgebeelde foto aan te bieden van de hoofdfiguur

van de televisieserie 'Floris', die elke zondagavond om vijf over zeven wordt uitge-

zonden om de jeugd te amuseren en te ontspannen.
Wie f 1,50 aan UNICEF stuurt krijgt de fotokaart franco thuis. Betaling door over-

schrijving van zoveel maal ƒ 1,50 als U fotokaarten wilt ontvangen op giro 7515 ten

name van UNICEF, Den Haag. Voor wie geen giro heeft: f 1,50 in postzegels ekstra

-plakken op een met 20 cent gefrankeerde briefkaart, geadresseerd aan UNICEF,
Postbus 1857, Den Haag. Voor elke foto moet In dat geval één briefkaart worden ge-

stuurd. Zowel op giro als op briefkaart alleen maar vermelden: FLORIS.

dr. Muller. 'Wij moeten de vruchten nog
plukken van onze nieuwverworven moge-
lijkheden. Die zijn groter dan wij kunnen
dromen. Ruimtevaartuigen zullen door het
hele zonnestelsel kunnen snellen om daar
naar vormen van leven te zoeken. De weer-
satellieten, die wij er thans al hebben, zul-

len dermate worden verbeterd, dat al we-
ken van tevoren betrouwbare voorspellin-

gen over het weer zullen kunnen worden
gedaan. Zelfs ziet het er naar uit dat wij

op de weersgesteldheid invloed kunnen
gaan oefenen'.

Vele geleerden zijn gefascineerd door de
mogelijkheid om de unieke eigenschappen
van de ruimte uit te buiten voor eksperi-

menten met allerlei stoffen en procedé's.
Voor de ruimteveren zullen veel van de

huidige in de luchtvaart toegepaste tech-

nieken moeten worden geperfektioneerd.

Op papier zijn de plannen al ver gevorderd.
Ze voorzien in veerschepen die naast de
bemanning een lading van 20.000 tot

25.000 kg aan passagiers en vracht zullen

kunnen vervoeren. Een groot probleem
vormt nog de keuze van het materiaal, dat

niet éénmaal doch telkens opnieuw bij het

binnenvliegen van de atmosfeer met hoge
snelheden hoge temperaturen zal moeten
kunnen doorstaan. Reeds is men met de
materiaalproeven ver gevorderd. Daarbij

spelen ook het terugkaatsen van de opge-
lopen hitte en andere nieuwe koelsyste-

men een grote rol.

Dr Muller zette voorts uiteen dat voor

de ruimtevaart in de naaste toekomst de
elektronische apparatuur vereenvoudigd
moet en ook zal worden. Op het ogenblik

bestaat de apparatuur van ruimtevaartui-

gen nog uit duizenden kleine draadjes.

Nog afgezien van het feit dat deze bedra-

ding als lastige ballast moet worden be-

schouwd, blijft zij bovendien een groot ge-

vaar voor de algehele betrouwbaarheid

vormen. 'Wij staan op het punt hiervoor

een oplossing .te vinden', aldus dr. Muller.

Ik geloof dat wij er in zullen slagen de hele

uitrusting te 'konsentreren in zes draden.

Met een geperf'ektioneerde komputer aan

boord zal dank zij deze gesimplifiseerde
-

elektronische apparatuur de besturing van

de veerschepen eenvoudiger worden dan

die van de thans bij de burgerluchtvaart

in gebruik zijnde straalvliegtuigen.

Dr. Muller voorziet dat omstreeks 1985
enkele honderden mensen in ruimtestations

om de aarde en de maan zullen zijn ge-

huisvest om daar hun wetenschappelijk
werk te verrichten en dat zeker op één
plaats op de maan vijftig mensen zullen

wonen. Met dagelijks veerdiensten zullen

de ruimteschepen om de aarde moeten
worden bevoorraad. Uitgerust met nukleai-

re aandrijving, zullen veerschepen zeker

eenmaal per veertien dagen het kontakt
gaan onderhouden met de verder verwij-

derde ruimtestations en met de maan. Na-
tuurlijk zullen er ook veerdiensten zijn tus-

sen de maan en de ruimteschepen om de
maan.

Tenslotte acht dr. Muller het mogelijk

dat aan het begin van 1981, een aanvang
kan worden gemaakt met de eerste be-

mande vlucht naar Mars. Dr. Muller meent,
dat de bemanning uit ca. twaalf ruimte-

vaarders zal bestaan die Mars in 1982 zul-

len bereiken en dan via Venus in augustus
1983 op de aarde zullen terugkeren. Tegen
het einde van 1989 zal er volgens hem van
aanzienlijke aktiviteit in de ruimte sprake
zijn. De eerste werkelijke menselijke kolo-

nie zal dan op de maan zijn gevestigd en
tevens de eerste permanente basis op
Mars. Daarna zal de tijd aanbreken waarin
de mens begint uit te vliegen naar nog ver-

der gelegen planeten.

BINNENKORT NIEUWE
TELEFONISCHE TIJDMELDING
Het grootste deel van Nederland zal zeer
binnenkort bij het kiezen van 002 de nieu-

we tijdmeldingsapparatuur horen.
Deze meldt, in tegenstelling tot de oude

apparatuur, niet alleen de uren en de mi-

nuten maar ook de sekonden en wel met
een interval van 10 sekonden.
Wie 002 draait hoort b.v.: 'Bij de vol-

gende toon is het 9 uur, 50 minuten en 40
sekonden'.
De beslissing om de nieuwe tijdmel-

dingsapparatuur \n een groot aantal tele-

foonaïstrikten te plaatsen is genomen op
grond van de goede resultaten van een
proef die sinds 22 juli in het telefoondis-

trikt Utrecht is gehouden.
Het invoeringsschema ziet er voor de di-

verse distrikten als volgt uit: Leeuwarden
op 11 november, Groningen 13 november,
Zwolle 17 november, Deventer 19 novem-
ber, Hengelo 21 november, Goes 24 no-

vember, Rotterdam 26 november, Alkmaar
28 november, Amsterdam 1 december, Nij-

megen 3 december, Venlo 5 december,
Maastricht 8 december, Eindhoven 10 de-

cember 1969.
De abonnees in de distrikten Arnhem,

Haarlem, 's-Gravenhage, Breda en 's-Her-

togenbosch zullen het voorlopig nog met
het oude systeem moeten doen, aangezien
in de centrales vrij uitgebreide voorzienin-

gen moeten worden getroffen. Verwacht
wordt dat de nieuwe tijdmelding in deze
distrikten over ongeveer een jaar zal wor-
den ingevoerd.

Van 002 wordt veel gebruik gemaakt. In

1968 werd de tijd 97.400.000 maal tele-

fonisch opgevraagd.
In de distrikten Amsterdam, Rotterdam

en 's-Gravenhage werd 002 resp. 12,1;

13,9 en 11,2 miljoen keer gedraaid.



ZANDVOORTSE COURANT Pagina 2

moedersterfte daalt

in nederlandse

universiteitsklinieken

FAMILIEBERICHTEN

In Nederland wordt de keizersnede bij ge-

boorten over het algemeen minder toege-

past dan in het buitenland. In de Neder-

landse universiteitskliniek daalt de moeder-

sterfte doordat shock beter voorkomen en

bestreden kan worden.

Deze konklusies zijn neergeschreven in het

proefschrift 'De Keizersnede in de Univer-

siteitsvrouwenkhniek te Leiden', waarop de
heer N. D. Bessem onlangs aan de Leidse

universiteit promoveerde tot doctor in de
geneeskunde. Promotor was prof. dr. A.

Sikkel, hoofd van de Leidse kliniek.

In de periode van 1946 t.m. 1967 bevie-

len in de universiteitsvrouwenkliniek te Lei-

den in totaal 25.148 vrouwen van 25.584
kinderen. Van deze vrouwen brachten er

657, 671 kinderen ter wereld met behulp

van de keizersnede, waarbij er in de ge-

hanteerde methode een verschuiving op-

trad. De totale moedersterfte is in de loop

der jaren gedaald; 21 vrouwen verloren bij

de 25.148 bevallingen het leven, waarvan
vijf bij een keizersnede. Omdat het sterfte-

risiko bij de keizersnede hoger is, streeft

men ernaar deze ingreep zo min mogelijk

uit te voeren. In Leiden is er echter tussen

1961 en 1967 geen geval van moedersterf-

te meer voorgekomen.
De indikatie tot de keizersnede onder-

ging in de jaren 1946 tot 1967 een belang-

rijke verschuiving. Vooral het aantal kei-

SAMENSTELLING ZANDV.M. 1

In de voor a.s. zondag vastgestelde kompe-
titie-ontmoeting Zaandijk 1—Zandv.m. 1,

verschijnt laatstgenoemd elftal in de navol-

gende samenstelling in het veld:

B. Molenaar, L. J. B. Sluijter, S. Stobbe-
laar, F. Kramer, H. Kreuger, F. Boom, J.

F. Paap, C. Bruijnzeel, G. Nijkamp, A.

Stobbelaar en Ar. Stobbelaar.

Reserves: G. van den Bogaert, H. Paap en

R. Til.

mensen
en
zaken

De vrede en de anderen.

Er zijn mensen, die zeggen dat als er geen

legers meer waren, men weerloos tegen-

over degenen zouden staan die later langs

een slinks omwegje zich toch weer bewa-
penen.

Er zijn er ook die zeggen dat je — in

navolging van het Evangelie — je tegen-

stander de linker wang moet toekeren als

je op de rechter wordt geslagen.

In beide gevallen gaat men er dus ken-

nelijk van uit dat er — ondanks onze goe-

de wil — mensen zijn die ons gewapender
hand willen aanvallen of ons op het ge-

zicht willen slaan.

En als we dat dan bedenken, moeten we
konstateren dat we nog niet veel zijn op-

geschoten met het geven van vertrouwen
aan elkaar. Als je moet overwegen dat. er

altijd kwaad schuilt in de bedoelingen en

handelingen van 'de ander', kan geen mens
meer een straat oversteken zonder de ge-

dachte dat je wordt overhoop gereden

door een kwaadwillige automobilist.

De kwade trouw is dan ook wel de

grootste blokkade van alle vredes doelein-

den. Iedereen die aan een konferentietafel

gaat zitten, blijft denken dat de anderen

hem bedreigen en zijn ongeluk wensen. Op
deze wijze krijg je nooit vrede' en kan je

er alleen maar voor trachten te zorgen dat

die anderen je niet te pakken kunnen ne-

men. Zo zitten de heren altijd met twee
gezichten aan tafel. Enerzijds hopen zij

dat de anderen hun wapens zullen afleg-

gen, anderzijds richten zij hun taktiek op
een zo voordelig mogelijke onderhande-
lingspositie, waardoor zij straks wellicht de
wet kunnen voorschrijven aan de anderen.

De laatsten denken dat op hun beurt, zo-

dat er nooit een wezenlijk vredesgesprek
op gang komt, laat staan tot resultaten

leidt. Dit is een vrij ontmoedigende over-

weging, waar nauwelijks ruimte is voor een

positievere benadering van de vrede.

Als vrede alleen maar zou betekenen af-

wezigheid van wapenen in de handen van
de anderen, zodat die geen kant op kun-

nen, kan je beter niet over vrede gaan
praten.

En een moet er zijn die begint met posi-

tieve daden, die bijvoorbeeld de militaire

dienstplicht in zijn land vervangt door de

plicht tot het werken in de ontwikkelings-

landen.

En met dezelfde krachten en materiaal,

waarmee legers in stand worden gehouden,

zou men ook een enorme organisatie kun-

nen stichten die er voor zorgt dat er scho-

len, ziekenhuizen en woningen worden ge-

bouwd, overal waar die broodnodig zijn.

Dezelfde hand die een ander neerslaat, zou
de ander ook uit de modder kunnen trek-

ken. En het is natuurli|k helemaal onzin om
te veronderstellen dat de welvaart zou te-

niet worden gedaan als je ophoudt mensen
te doden en steden in puin te gooien. Ze
zouden het eens moeten gaan doen'

MOMUS
WATERGETIJDEN

nov. berijdbaar

HW LW HW LW strand

9 2.41 10.30 14.56 22.30 6.30-12.30

10 3.17 11.00 15.33 23.30 7.00-13.30

11 3.57 11.30 16.11 24.00 8.00-14.00
12 4.37 —.— 16.52 12.30 8.30-14.30

13 5.21 0.30 17.38 13.00 9.00-15.30
14 6.08 1.30 18.30 14.00 10.00-16.30

15 7.01 2 30 19.25 15.00 11.00-17.00

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

zersneden wegens vernauwing van het bek-

ken vertoont een dalende lijn. De andere
indikaties, waaronder het niet kloppen van
de bloedgroepen van moeder en kind, ne-

men toe.

Ook de narkose bij de keizersnede heeft

een verandering ondergaan. Om een beter

inzicht te krijgen in de invloed van narko-

tica op moeder en kind is het noodzakelijk,

dat men nauwkeurig aantekening houdt van
de aard en de hoeveelheid der gegeven
narkotica, van de duur der narkose tot aan
de geboorte van het kind, van de toestand
van het kind bij de geboorte en van de
reakties van de moeder tijdens de narkose.

Dr. Bessem pleit ervoor dat alleen anes-

thesisten als specialisten in hun vak de
narkose toedienen.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

R. Drenth, Hogeweg, 43, telefoon 3355.
J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.
P. Flieringa. Brederodestr. 1, tel. 2181.

G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091.
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

J. F. Zwerver, Julianaweg 1a, tel. 2499.
telefoon 5600.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 8 en zondag 9 november:
Zr. S. M. Molenaar-de Wilde, Haarlem-
merstraat 88, telefoon 2720.

APOTHEEK:
8— 14 november:
Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71,

telefoon 3073.
Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. C023)
31 32 33.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 9 november:

Kerk:
10.30 uur: ds. H. Witvliet, Herv. pred.

te Amsterdam.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

Jeugdkapel:
10.30 uur: de hr. P. K. van den Houten.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

Zondag 9 november:

- 10.30 uur: mevr. ds. M. Nieuwenhuijsen,

den Herder te Leiden.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15

Zondag 9 november:
Dankdag voor gewas en arbeid.

10.00 uur: ds. W. Wijk uit Overveen.
" 17 uur: ds. L. J. Boeyinga, Bloemendaal

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN:
zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30u.

BIJKERK NOORD, Linnaeusstraat

H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag 3 uur n.m. Samenkomst in 'Pniël',

Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Madoerastraat 1, Haarlem N.

Zondag 9.30 en 16.00 uur;

I Woensdag 20.00 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

{ Zondag 10.00 uur: korte bijbelbespre-

I king, Paradijsweg 16 te Zandvoort.

j Maandag 19.30 uur: bijbelstudie, Para-

dijsweg 16 te Zandvoort.

,
Zaterdag 9.30 uur: korte bijbelbespre-

t king, Paradijsweg 16 te Zandvoort.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 9 november:

9.45 uur, Hilv. I. Gesprek met drs. T.

Haan over André Gide.

f

Dankbetuiging
Voor de belangstelling die wij bij ons
50-jarig huwelijksfeest hebben ondervonden
zeggen wij U hartelijk dank.

Joh. Dalman
A. Dalman-Koper

Zandvoort, november 1969
Brederodestraat 22

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling on-
dervonden bij het overlijden van onze lieve

zorgzame Moeder, behuwd- en grootmoeder
ALIDA VAN DUIJN-PAAP

betuigen wij langs deze weg onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
D. van Duijn

Zandvoort, november 1969
A. J. van der Moolenstraat 21

sport en spel
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VEEL BELANGSTELLING
VOOR SPORTBIBLIOTHEEK
Er blijkt een grote en vooral veelzijdige be-

langstelling te bestaan voor het in septem-
ber j.l. gestichte Dokumentatie-centrum
voor Sport en Rekreatie. Behalve veel

sportbeoefenaars, bestuursleden en leiders

kwamen o.a. ook diverse leden van over-

heidsinstanties en politieke partijen zich

oriënteren omtrent' problemen en ontwikke-
ling van sport en rekreatie. Verder hebben
verschillende instanties en partikulieren

boeken en periodieken geschonken of toe-

gezegd.

NIEUWE AANWINSTEN
Boeken:
Bradlee - Instant Tennis
v.d. Berg - Temidden der Kampioenen.
Boukes - Modern Volleybal.

Hindriks - Waarom Handbal?
Huizinga Homo Liudens.
Laver - Gewinnen im Tennis.

Liber - Mensen in de Sport.

Mantle - The education of a baseballe-

player.

v. Mervennée - Medische Sportkeuring.
i Scherer - Sport van A—Z.

Tissot van Patot • Atletiek-training.

Wessel • Sport en psyche.
C. S. Willems • Sport en menselijk welzijn

De Wolff • Sport-encyclopaedie.

Periodieken:

De badmintonwereld, Basketball, Richting,

De lichamelijke opvoeding, Nederlands
Korfbalblad, Sport in de pers, Theorie und
Praxis der Körperkultur, De Volley-Kroniek.

K.J.C. „ZANDVOORT"
K.J.C. Zandvoort speelde woensdag j.l. de
8e ronde van het Kersttournooi:

De stand luidt thans: 1. de heer G. Meyer,
14 pnt.; 2. de hr. P. Paap, 14 pnt.; 3. de
heer A. Akersloot, .13 1/s pnt. en 4. de hr.

J. Koper, IOV2 pnt.

BURGERLIJKE STAND
:

31 oktober 1969 — 6 november 1969
f

; Geboren: Richard Cornelis, z.v. C. Hen-

driks en E. de Graaff; Saskia Cornélie Pe-

tra, d.v. A. E. Hendrikse en N. Baard.

Overleden: Fas de Koning, oud 86 jaar,

geh. gew. met M. van Leuth; Geert Hendrik

van Wijk, oud 68 jaar, geh. met A. Blom;

Arendina Kamphuis, oud 79 jaar, geh. gew.

met I. de Knegt.
Ondertrouwd: Grzegorz Jerzy Keur en

Elisabeth Tadema; Joseph Maria Franciscus

Thomassen en Susanna Cornelia Morra.

Gehuwd: Johannes Maria van Rijn en

Elina Wilhelmina Rijkbost; Cornelis Ben-

schop en Ansje Cornelia Hollenberg; Wil-

helmus Christiaan Johannes van Roode en

Maria Klara Zurhaar.
Geboren buiten de gemeente: Robert

Michael, z.v. J. Kraaijenoord en A. Duiven-

boden.

Z.S.V. 'Zantjvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 8 november

Zandv.m.—SMS
29 Zandv.m. 3—SAC 5
38 K'land 8—Zandv.m. 4

Adspiranten:
64 TYBB a—Zandv.m. a
78 Zandv.m. b—Renova a

101 Zandv.m. c—EDO c

1 13 Zandv.m. e—SAC a
135 OG f—Zandv.m. g
Pupillen A*.

244 Zandv.m. 2—Haarlem 2
254 Ripperda 1—Zandv.m. 3
259 Zandv.m. 4—Hoofddorp 3
266 Zandv.m. 6—EDO 5
268 TYBB 7—Zandv.m. 7
Pupillen B:

276 OG a—Zandv.m. a
286 Zandv.m. b—TYBB b
302 OG b—Zandv.m. e
Programma zondag 9 november:

Zaandijk—Zandv.m.
Zandv.m. 2—Kon. HFC 2
Haarlem 4—Zandv.m, 3

23 DCO 3—Zandv.m. 4
29 Haarlem 5—Zandv.m. 5
32 Zandv.m. 6—Renova 3
47 HBC 6—Zandv.m. 8
95 Zandv.m. 10—Schoten 8

110 TZB 6—Zandv.m. 11

111 BSM 6—Zandv.m. 12

Junioren:
154 Zandv.m. a—VSV a
17t Hoofddorp b—Zandv.m. b
180 Schoten b—Zandv.m. c

185 Zandv.m. d—Haarlem e

De stand in afdeling West, 2e
luidt thans als volgt:

Vitesse '22 7 5 11
Zandv.m. 6 4 2
Zaandijk 6 2 4
D.E.M. 7 2 4 1

De Foresters 7 3 2 2
Velsen 7 2 3 2
Kon. H.F.C. 6 2 2 2
V.V.B. 6 2 2 2
D.W.V. 7 2 2 3
Ripperda 6 2 13
Zilverm. 6 1 3
Purmersteijn 6 1 1

Hillegom 7 1

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Programma zaterdag 8 november:
Adspiranten:
107 TZB a—DSS b 14.30 u.

177 DSOV c—TZB c 14.30 u.

Pupillen A: ,

239 TZB 1—Geel Wit 1 13 u.

272 TZB 2—Geel Wit 4 14 u.

Pupillen B:
279 K'land a—TZB a 13 u.

11

14

11

14.30
14.30

12
9.45
9.30
12.15
11.30
9.45
12

9.45

9.45
14.30
14.30
9.45

Klasse

11

10
8

14-

13-

7-

8 10-

8 14

2
4
6

14-

12-

12-

9-

7-

7-

4-

6-

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

A,

7
6
5
6
14
15
12
10
8
9
9
10
18

Programma
Senioren:

zondag 9 november:

Drukkerij Oudt
v/h Gerlenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135
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SLAGERIJ

URGER
HALTESTRAAT 3

Uw voorkeurslager

EXTRA AANBEVOLEN;

500 gram haasfilet ......... 5.20
500 gram rosbief 4.88
500 gram varkensfrikando ...... 4.88
500 gram kalfsfrikando 5.48

500 gram

HACHé-VLEES

2.25

750 gr. pracht

RUNDLAPPEN

4.28

250 gr. malse

BIEFSTUK

2.78

WEEKENDREKLAME :

100 gram HAM en

100 gr. SAKS
samen 1.09

GEMEST KALFSVLEES

500 gr. kalfslappen 4,98

500 gr. kalfsborstlappen 4,48

100 gr. kalfsschnitzel ...*.. 1,60

DINSDAG:

500 gram
HAMLAPPEN

3.98

De meeste vleeswaren
per 150 gram véél voordeliger!

150 gr. pekelvlees 0,89
150 gr. lever ...... 1,19
150 gr. achterham 1,59
150 gr. gebr. rosbief 1,59

150 gr. gebr. frikando ....1,59
150 gr. gebr. kalfsvlees... 1,59
150 gr. gebr. gehakt ....0,69

Originele ossehaas
100 gr. orig. ossehaas ...2,20

500 gr. entre Cöte 5,75
500 gr. lende 5,75
100 gr. kogelbiefstuk 1,60
500 gr. ossestaart 1,78

WOENSDAG:

500 gr. heerlijk

vleesgehakt 1,68

3 slavinken 0,99

j frikandellen 0,99

3 hamburgers 0,99

150 gr. saks 0,69
150 gr. paté :...0,94

150 gr. Hong. Mix 0,94

150 gr. boerenworst 0,98

1 50 gr. osseworst 0,98

150 gr. cervelaatw 0,98

150 gr. berliner 0,98
150 gr. boterh.w 0,78

500 gr. hamlappen 4,48

500 gr. bieflappen 4,15

500 gr. fijne riblappen ...3,98

500 gr. haaskarbonade ...4,48

500 gr. braadworst 2,75

DONDERDAG:

250 gram
BIEF TARTAAR 1,68
250 gram
.auwe lever 0,79
1 kg. doorregen
runderlappen 3,98

250 gr. extra lekkere
'

leverworst 1,05

250 gr. gek. rookworst... 1,25

Voor uw hond en poes:

KOPVLEES, UIER, HART,
PENS, enz.

Een barometer
Zonnebril, leuk briletul, auto-thermometer,
leesglas, toneelkijker.

en ook een nieuwe bril voor vader of moeder als

St. Nlcolaasgeschenk altijd welkoml

Brillenspecialist LOOMAN
Erkend Fondsleverancier

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174

/oor elk klusje of karwei, het hout van

W.JANSEN hoort er bij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuiverings-

installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107.

Donderdag 20 november

naar de IJsrevue

,Holliday on Ice'
te Amsterdam.

SJOUKJE DIJKSTRA-JOAN HAANAPPEL
Reserveert s.v.p. tijdig!!

Reisbureau Kerkman
GROTE KROCHT 18 — TEL. 2560 OF 2600

Komt U ook a.s. VRIJDAG mosselen eten in

„De Kousepael"?
O.a.: gekookte, gebakken mosselen
met brood; mosselen met paté, toast
en boter.

Gebakken SCHOL met brood.

Vrijdags gelegenheid voor een dansje met muziek
van Wim Bosch; zondagmiddag vanaf 16 uur.

Bar-Café-Restaurant

„DE KOUSEPAEL"
Haltestraat 25

ZANDVOORT

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN,
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933

Woningbouwvereniging
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

te Zandvoort

Voor leden (bejaard echtpaar) komt be-

schikbaar de woning

Gasthuishoije no 7
huurprijs / 62,85 per maand.
Schriftelijke opgave, met vermelding rang-

nummer, aan de sekretaris D. van Dijk, Dr.

C. A. Gerkestraat 22, vóór a.s. dinsdag-
avond 7 uur.

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-

vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling

Uw assurantie-man

Uw vertrouwens-man.

Alle verzekeringen

en financieringen

Mevr. A. M. Folkers-Struvé

Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

Twee dames vragen onge-
meubileerd huis of flat te

huur in Zandv. Br. m. prijs-

opg. ond. nr. 8804 bureau
Zandv. Courant.

Houdt vrij, maak vrij voor
de bazar bazar bazar ba-
zar bazar bazar bazar ba-
zar dinsdag ' en woensdag
18 en 19 november a.s. da-

gelijks van 2-5 uur en 7.30-

10 uur bij de NPB, Brug-
straat 15. Van fraaie tot

zeer fraaie artikelen en
voorwerpen, enz. Niet ver-

geten! Dus noteren:

bazar bazar bazar bazar
bazar bazar bazar bazar

Garage te huur voor de
wintermnd. Dr. C. A. Ger-
kestraat 33, tel. 2841.

Accordeon gevr. Tel. 020-
795954.

Twee mooie rant. staande
tafel-olielampen, ƒ 45,- en

ƒ 65,-. Tel. 4572, na 6 uur.

Mevrouw! Laat al uw kle-

ding maken door een cou-

peuse-lerares. Wordt bij u

thuis gepast en gebracht.
Inl.: tel. 023-322415.

Gevr.: flinke hulp in gezin

van 2 pers., 2 ocht. of 1

dag p.w. Duindoornlaan 4,

Bentveld, tel. 023-43052.

UNIEKE KANS
Met spoed ter overname
aangeb.: een gesaneerde
melkwijk, annex levensmid-
delen met ventwagen, voor
uitbr. vatbaar, in Kenne-
merland, nabij Umond, om-
zet ± 1200 Itr. p.w. Prijs:

/ 15.000,-. Evt. kl. woonge-
legenh. en garage te huur.

Br. ond. nr. 8801 bureau
Zandv. Courant.

Bentveld, GARAGE
Van het bouwplan aan de
Saxenrodeweg te Bentveld
zijn nog 2 garage's te koop
Koopsom ƒ 5750,-, inclusief

B.T.W. Makelaarskantoor
o.g. Mevr. Van Tetering en
mevr. Surendonk-Eysvogel,
tel. 242515 - 244362.

H.H. Sportvissers!

Te koop aangeb.: 2 stuks
garnalennetten, geh. compl.
m. visbord en lijnen.

I. Valk, Leidsestraat 224,
Hillegom.

Scholiere biedt zich aan in

de avonduren op te passen.
Tel. 3283, na 6 uur.

Zomerhuisje te huur gevr.

Zandv.laan 12. tel. 2515.

Te koop gevr.: zeewaardig
Holglas werphengel, ca. 4
mtr. Br. ond. nr. 8802 bur.

Zandv. Courant.

Te koop gevr.: een mooi
groot poppenhuis. De Jong,
Kennemerweg 8, alhier.

Te koop: klein dwergaapje,
geheel tam, ƒ 85,-; Pape-
gaai, jonge vogel met kooi,

f 85,-; Beo, begint te spre-

ken, met kooi, ƒ 85,-. Tel.

070-111097 of 652405.

Jongste

medewerker
gevraagd

op gezellig

klein kantoor

nabij station

Heemstede-Aerdenh.

en buslijnen.
1

Tel. 023-241613

Voor piano's

Van Kessel
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel.(023)323214

BéBoterhoven de Haan
gedlpl. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds!

PANDEN v. geldbelegging
te koop gevr. N.V. Make-
laardij 'VEMA', tel. 02560'
7767.

BEHANG
KEUR -VERF

Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau

Schildersbedrijf

C. I. PAAP
Burg. Beeckmanstfaat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf • Glas - Behang

Hofdij'kstraat 24 (noord)

HONDEN
DESKUNDIG plukken,

knippen, scheren.
Ruim 11 jaar in Zandvoort

gevestigd.
MEVR. R. SCHRAM
Mr. Troelstrastraat 7

Telefoon 4999
('s Avonds na 6 uur)

DE GEHELE MAAND
OKTOBER AFWEZIG.

Voor woensdagmiddag 2
prettigen mensen gevr. v.

hartejagen. Br. ond. nr.

8809 bur. Zandv. Crt.

Voor alw uw onderhouds-
werk en reparaties.

Ook voor spoedgevallen!
Telefoon 5566.

Wilt u meehelpen het poe-
zenprobleem op te lossen?
Laat dan uw kat castreren
of steriliseren. Inl. Dieren-
bescherming, Lorentzstraat
238, tel. 4561.

Gevr. in beneden huis: ka-

mer en keuken voor dame
alleen. Tel. 2066 of br. nr.

8808 bur. Zandv. Courant.

Te koop: gasfornuis, / 25,-

Julianaweg 5.

2 kleuterleidsters organise-
ren kinderpartijtje of pop-
penkast. Tel. 3290, na 6 u.

Kostuumnaaister kan nog
werk aannemen. Tel. 2658.

VERLOREN:
op 6 nov. wit gouden ze-
gelring, dubbel wapen met
kroon. Haltestraat-School-
straat. Beloning. Tel. 023-
242006.

Geweldig! Enorm!
Zo'n keuze!

In DELANA BROEKEN en TRUIEN
voor jongens en meisjes.

MEISJESROKKEN, maat 98 t.m. 152.

"\

_ PETIT BATEAU en
KOALA ONDERGOED

U moet eens komen kijken!

Onze etalage is wel klein, maar daarachter
hangt een 'kollektie, die u met de ogen doet

knipperen.

o.a. sjaals, wanten, mutsen, voor uw dochter of
zoon tot 10 a 12 jaar.

OOK UW BABY VERGETEN WIJ NIET!

Heus, er is beslist iets voor U bij.

Voor baby- en kinderkleding

NOTTEN
HALTESTRAAT 59

, Voorzorgzegels

TELEFOON 3398

Contantzegels

J

Meubilaire veiling
op donderdag 13 november, 's morgens 10 uur
in het veilinggebouw 'De Witte Zwaan', Dorps-
plein 2.

T.o. van Deurwaarder C. G. van Haaster te Haar-
lem. Geveild zal worden o.a.:

slaapkamer ameub., huiskamer ameub., bankstel-

len, diverse eethoekjes, mahonie kast, moderne
slaapkamer, vergadertafel met 18 stoelen, vloer-

kleden, kasten, schilderstukken, losse dressoirs,

vaste wastafels, oliekachels, lopers, koelkasten,
gasfornuis, koperwerk, diverse tinnen voorwerpen
en vele andere kleingoed.

Let op!
Bezichtigen op dinsdag 1 1 november van 10-8

uur en woensdag 12 november van 10-3 uur.

Inlichtingen dagelijks telefoon 2164.

Veilingdirektie,

Fa. WATERDRINKER.

o4uto en
cr
Oerkuurbedryl

f^andooort'

SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tei. 4580

Flinke werkster gevr. voor
1 ocht. p.w. van 9-12 uur.

Aanm.: Boulevard Paulus
Loot 63.

Vrouwelijke kantoorbedien-
de gevr., liefst kunnende
typen. Br. ond. nr. 8803
bur. Zandv. Courant.

Flinke zelfst. huish. hulp
of werkster gezocht, in

ieder geval v. Woensdag,
na overleg zo mogelijk ook
op andere dagen, in dok-
tersgezin, waar voor de
kinderen verzorging aanw.
is. Telefoon 3030.

Gevr.: winkelruimte, vanaf
mrt., hoeft niet groot te

zijn, maar wel op druk
punt. Hoge huur geen be-
zwaar. Br. ond. nr. 8807
bur. Zandv. Courant.

SPOED!
Geheel gestoff. etage of
vrije woning te huur gevr.
voor ± 6 jaar. Br. ond. nr.

8806 bur. Zandv. Courant.

Te koop: butagaskachel m.
fles f 29,50; hoes Daffo-
dll ƒ32,50; filmvlewer 'Mi-

nette', 8 mm ƒ 49,50; film-

plakpers, 8 mm ƒ 1

1

,50.

Zandvoortselaan 60.

Charm. dame zoekt plaat-

sing bij heer alleen. In be-
schaafde kring. P.G. leeft.,

tot ca. 56 jaar in Zandv.
Br. ond. nr. 8805 bureau
Zandv. Courant.

VAMOR-RIJSCHOOL

P. C. Laarman - Frans van Sprang
Nic. v.d. Laanstr. 5 rd., Haarlem, tel. 023-326278

Met ingang van 14 AUGUSTUS iedere donder-
dagavond theorie in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht 41, aanvang 20 uur.

Ook toegankelijk voor niet-leerlingen!

Wij lessen met NSU Opel/Kadett - Opel/Re-
kord • Vrachtwagen - Scooter.

^Lor<3etterte

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld...

óók voor het

geld op uw privé-rekening
Betalen per bankgiro, gebruik maken van de

vele gemakken van het moderne betalingsverkeer

èn van de service die de Raiffeisenbank u biedt.

Dat kan door uw salaris, pensioen of andere

inkomsten naar een privé-rekening bij de Raiffeisen-

bank fe laten overmaken.

Deze bankservice is geheel kosteloos en geeft

bovendien een rente van 3Vj%.

Informeer eens bij de Raiffeisenbank!

Grote Krocht 34-36 • Zandvoort - Tel. (02507) 4105

«AD|AT°R

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming*

Dr. O. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.
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NHIMM KKN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend iaatalUteur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zaadvoort, Thorbeekeetraat 19, telefoon 3970

Materiaal-leverastles van Installaties of onderdelen voor zelfbouwers

c
ïïlodc du ^aóóage 9

voor da modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TEL. 5965

Medina Haarlem
6eneraal Cronjéstraat 4, tel. (023) 266277

Grootste speciaalzaak

in kamerbreedtapijten
Alleen topmerken met wereldnaam, bekend van radio en t.v.

Wij geven op al onze artikelen geweldige kortingen, alles

eerste keus met volle garantie, dus geen ramspartijen.

Wij geven U enige voorbeelden van onze kortingen.

Kamerbreedtapijten Nylon en Enkalon met dubbele jutte rug

van fl. 79.- voor fl. 59.59

van „ 89.50 voor „ 69.95

van „108.- voor „ 79.- ££*««,

van „124.- voor „ 84.95

van „ 129.- voor „ 89.95

Kleuren rood, goud-geel, groen, berber, cognac, bruin, oud
rosé, enz.

Nu als klapstuk van de week, origineel Frisé kamerbreed-
tapijt, werkelijke waarde ƒ 158,— nu slechts ƒ 99,95, per

strekkende meter.

Zo iets moois heeft U nog nooit gezien voor deze prijs, de
schitterendste kleuren, ongelooflijke kwaliteit, werkelijk het

neusje van de zalm.

Ook onze voorraad tegels is enorm
HOOGPOOLTEGELS, LOSLIGGENDE TEGELS, PLAK-
TEGELS, alle kleuren, teveel om op te noemen.
Alles gratis thuis bezorgd, desgewenst stofferen wij voor U.
ALS EXTRA SERVICE: Is U slecht ter been? Geen nood!

U belt en wordt afgehaald en thuis gebracht, het verplicht U
tot niets.

'

Wij staan voor niets,
oneindig is onze sorvico
bit ons is de Mant
geen Koning, maar 'KEiZER'

VOOR UW

Austin-Automobie
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023 24 28 30

Sex-boeken
VUL IN, KNIP UIT, STUUR OPt

nu voor slechts één gulden
ledere week DRIE sex-boeken thuisbezorgd. Keuze
uit honderden boeken. Geen inschrijfgeld!

Uitleenbibliotheek „FREMO"
NASSAUPLEIN 3 — TELEFOON 3508

Uitknippen en opsturen

Makelaarskantoor

Fa. J. D. Wildeboer
Zandvoorterweg 86

Aerdenhout

Tel. 023-24800

vraagt voor haar afd.

makelaardij

een jongste kracht

Schilders-

bedrijf

H.C. v. fo%
Telefoon 2638

RIJSCHOOL

„TOLLENS*
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagen»!

TOLLENSSTRAAT 13
TeL 02507-3598 b.g.g. 2076.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)
316092 • Haarlem.

E. v.d. BERG
METAALBEDRIJF

Bel 4852
voor hek- en rasterwerk,
schuttingbouw en diverse
reparaties.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen,' knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.
Kostverlorenstraat 121 .

Telefoon 4024. I

O.G.Maelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11

Zandvoort

Tel. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr, en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur)..

;

47.50
voor
lOrijlessen
Vervolg- ca losse

lessen: f 7,50
Fonkelnieuwe V.W.'s

Zandv., Oosterparkstr. 41,
telefoon 25 07 • 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,IRMA'
Gedlpl. VAMOR

Autoverhuur D. F. Pleters
Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett Volkswagens •

Opeis Kapltan - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2, tel. 4200 en 3652

Speciale

Aanbieding

Jenever 8,78 p. ltr.

Oude jenever 8,95 p. ltr.

Vieux 8,95 p. ltr.

Citroen jenever 7,95 p. ltr.

Citroen BRANDEWIJN ... 6,95
BESSENJENEVER 6,95

Sherry, 3 flessen 10,

—

Sandeman Sherry 5,95

Black & White whisky 15,45

WEGENS ENORME AANKOPEN
ORGANISEREN WIJ EEN GRANDIOZE

TAPIJTVERKOOP!
ALLE BEKENDE MERKEN VAN

- ' BINNEN- EN BUITENLANDSE

FABRIEKEN. LEVEREN WIJ THANS

direct uit voorraad
met 10°Io korting

'BOVENDIEN, door onze eigen stoffeerders

GRATIS GELEGO

i

met 5 jaar schriftelijke garantie

NU PROFITEREN BIJ :

„'t HOLLANDSE HUIS"
A. W. van Graas

Lange Veerstraat 25-33 • Haarlem • Tel. 32 06 06

Haig whisky 13,95

White Label whisky .... 13,95

Johnny Walker
Ballantine
White Horse ....

. 15,95

. 15,95

. 15,95

Remy Martin
Cognac Bisquit**'

19,50

NU 15,95

Bisquit Monopole 13,95

Courvoisier
Hennessy ..

Martell

16,95
16,95

NU 15,95

Drambuie

D.O.M. Benedictine
Grand Marnier .....

Cointreau
Pernod p.ltr ,

Vieille Cure

. 16,85

. 16,75

. 15,25

. 15,95

. 17,95

. 16,85

WIJNHANDEL

Colormatic
Het ideale glas voor Uw bril.

Absorptie al naar gelang de lichtintensiteit

van 15% tot ca. 45%.

Opticien

A. G. Slinger
Grote Krocht 20a — Telefoon 4395

Leverancier alle ziekenfondsen.

K.OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Gratis bezorgen!

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 Glasverzekeringen

International school
Haarlemmerstraat 7 • Zandvoort - Tel. 2217

Wij. kunnen nog enkele cursisten plaatsen voor
conversatie-lessen:

ENGELS — SPAANS — ITALIAANS — DUITS

Ook voor:

teken en schilderles
bestaat nog gelegenheid tot inschrijving.

Spreekuur dinsdag- en donderdagavond van 7-8 u.

14 JAAR - 14 JAAR - 14 JAAR

Modehuis S. Piller
Kerkstraat 4 - Telef. 3397

Het is weer feest en U weet wat dat betekent,
U krijgt van onsweer cadeau's (kunt u beware voord* smt)

LET OPt - LET OP! - LET OPt
REEDS BW AANKOOP VAN:

f 10,

—

een losse COLL
f 20,— een BEDJASJE of DOOSJE MET 3 SWAN ZAKDOEKJES
ƒ 30,— een BADHANDDOEK
ƒ 40,

—

Twee en een halve meter WOLLEN CBEPE (10 kleuren)

L ƒ 50,

—

zwanendons PXAMA
ƒ 60,— SheUana PULLOVEB of HELANCA PANTALON
ƒ 80,

—

gewatteerde DUSTEB met winkelwaarde van ƒ 34,50

En onze aanbiedingen
liegen er ook niet om
Restant Jersey pakjes . . • . v.a. f 39,50
Helanca Ski pakken t.e.m. maat 50 f 39,50
IOO°/ wollen Broekpakken . .... NU f 349SO
Grote sortering Ski Pullovers . HU f 29,95

Wij zijn ruim gesorteerd in: ;

Trevira Japonnen en Overgooiers tot mt 52
Jersey Broekpakken ontvangen tot maat SO
Onze cadeaux worden geëtaleerd. PBOFITEEBT U ALLEN van onze AANBIEDINGEN!!

Modehuis S. Piller
Kerkstraat 4 - Telefoon 3397
Deze week zijn wij dinsdagochtend geopend!
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DINSDAG 11 NOVEMBER 1969

redakti'e en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs / 10,- per jaar
per post ƒ 11,-; buitenland ƒ 13,-

losse eksemplaren 20 cent
postgiro 1918910,
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

begrotingstekort van

ruim 350.000 gulden

voor gem. zandvoort in 1970

zandvoortmeeuwen werd geklopt

door superieur zaandijk

Burgemeester en wethouders verwachten

voor 1970 een tekort van ƒ 357.404 op de
gemeentebegroting van Zandvoort. Dit te-

kort wordt voor een groot deel veroorzaakt

door de stijging van lonen en prijzen, 'fak-

toren die het gemeentebestuur niet in de
hand heeft, schrijft het kollege in de me-
morie van toelichting op de begroting voor
het komende jaar.

In 1969 bedroeg het tekort f 217.000 en
b en w herinneren de gemeenteraad er in

hun toelichting aan, dat genoemd tekort bij

de definitieve vaststelling van inkomsten en
uitgaven voor '69 geheel kon worden
weggewerkt. Ook het voor 1970 geraamde
tekort zal moeten worden opgeheven, ten-
einde te voldoen aan de eis, welke door
Gedeputeerde Staten voor goedkeuring van
de begroting is gesteld. G.S. aksepteren
n.l. geen tekorten en weigeren hun goed-
keuring te verlenen aan een begroting met
onvoldoende dekkingsmiddelen voor de te
verwachten uitgaven.
B en w willen zich dan ook met de kom-

missies van bijstand uit de raad gaan be-
raden over mogelijkheden 'met behulp van
eigen inkomsten' het begrotingstekort te
saneren. Het kollege spreekt in drt verband
over 'de noodzaak een aantal maatregelen
te treffen'. Het ligt in de bedoeling van b
en w de eerder genoemde kommissies hier-

omtrent te informeren op een in de eerste
week van december te beleggen bijeen-
komst.

In de memorie van toelichting gaat het kol-
lege nader in op diverse aspekten m.b.t.
inkomsten en uitgaven van de gemeente in

1970. B en w vestigen de aandacht op een
schrijven van de minister van binnenlandse
zaken'van 30 juni j.l., waarin door deze be-
windsman aanwijzingen worden gegeven
voor de raming van de uitkeringen uit het
gemeentefonds. Jn zijn brief deelt de mi-

gemeentebegroting 1970

De gemeentebegroting '70 is uit. Een zwaar-
wegend boekdeel met 222 pagina's met
cijfers van de geraamde inkomsten en uit-

gaven voor het komende jaar, plus een zes-
tien bladzijden tellende memorie van toe-,

lichting, waarin b en w van de gemeente
Zandvoort de oorzaak van het voor het
iaar '70 geraamde tekort van f 357.404 in

twee zinnen uit de doeken doen.
'Het tekort wordt voor een groot deel

veroorzaakt door de stijging van lonen en
prijzen'. En 'Op de ontwikkeling van deze
externe factoren kan het gemeentebestuur
uiteraard geen invloed uitoefenen'.

Waar het gemeentebestuur eveneens geen
invloed op kan uitoefenen is.de hoogte
van de uitkeringen uit het gemeentefonds— ook al zijn die hoger dan vorig jaar— en de in voorbereiding zijnde verfijnings-

regelingen van deze uitkeringen, waarvoor
Zandvoort niet in aanmerking schijnt te ko-

men. Van de gemeenschappelijke ""regelin-

gen in de regio Kennemerland op het ge-

bied van o.tn. de brandweer en het onge-
vallenvervoer verwacht de gemeente geen
vermindering van het uitgavenpeil en wat
de eventuele uitbreiding van het gemeente-
lijke belastinggebied betreft, ziet Zand-
voort geen soulaas voor de inkomsten in

1970. M.a.w. er valt in de naaste toe-

komst niet te rekenen op ekstra financiële

steun uit de pot van het gemeentefonds
en 's rijks schatkist.

Daarbij komt nog de opdracht van GS
aan de gemeente(n) zorg te dragen voor
een sluitende begroting. Ook daar heeft de
badplaats geen invloed op en wil nu met
de raadskommissies proberen het gat In

de gemeentebegroting te dichten. Het zal

noodzakelijk zijn maatregelen te treffen het
tekort weg te werken, zegt het gemeente-
bestuur. Welke maatregelen?

Daarover zwijgen b en w in de memorie
van toelichting, maar zij maken wel duide-
lijk dat dit zal moeten geschieden 'met be-

hulp van eigen inkomsten'.
Dat kan, hoe beperkt het terrein van de

eigen inkomsten dan ook mag zijn, van al-

les .betekenen. Verhoging van de legesgel-

den voor kampeerterreinen, maar ook het

optrekken van de reinigingsrechten, straat-

en rioolbelasting. Het heeft in dit stadium— de gemeentebegroting is vers van de
pers — echter weinig zin te spekuleren op
eventuele fiskale maatregelen. De raad is

er tenslotte ook nog en heeft uiteindelijk

het laatste woord. En dat behoeft
niet persé een fiskaal woord te zijn. Goede
ideeën kunnen ook de nodige effekten sor-

teren bij het in evenwicht brengen van in-

komsten en uitgaven.

Het gemeentebestuur schrijft in de me-
morie van toelichting dat de behandeling
van de begroting in 't bijzonder de mogelijk-

heid schept om te komen tot een bezinning
op de taken van de gemeente. Wellicht
kunnen sommige van die taken in de toe-

komst wat efficiënter en eenvoudiger wor-
den uitgevoerd, waardoor het uitgavenpeil

wordt gedrukt. Valt er ondanks het aan-

brengen van verbeteringen niet te ontko-
men aan belastingverhoging, laat die ver-

hoging dan zo progressief mogelijk zijn en
niet drukken op een bepaalde bevolkings-
groep. In het bijzonder de bejaarden en de
sociaal zwakken — ook de laatsten zijn

nog onder ons — mogen van eventuele be-
lastingmaatregelen niet de dupe worden.
Daar kan de gemeente wel degelijk invloed

op uitoefenen.

nister mede, dat het niet in de bedoeling
ligt, de uitkeringen uit genoemd fonds voor
1970 te verhogen anders dan tengevolge
van algemene loon- en salarismaatregelen.
Dit houdt in, aldus b en w van Zandvoort,
dat eventuele prijsstijgingen binnen het

raam van de thans bekend gemaakte uit-

keringen, eventueel met behulp van de
eigen .inkomsten volledig dienen te worden
opgevangen. Bij de bepaling van de hoogte
van de uitkeringen is reeds, evenals vorig

jaar, rekening gehouden met het effekt van
een algemene prijsstijging van 3%.
De algemene uitkering uit het Gemeen-

tefonds voor 1970 wordt geraamd op
ƒ 4.099.971, dat is rond f 394.000 meer
dan in de begroting 1969. De hogere ra-

ming vloeit, aldus b en w, voort uit drie

faktoren t.w. het' inwonertal van Zandvoort
(dit werd geschat op 15.600 tegen 15.500
over '69), de faktor sociale zorg, welke is

afgestemd op de terzake voor 1969 ge-

raamde uitgaven verhoogd" met 16% en
het uitkeringspercentage.

De gemeente verwacht niet in aanmer-
king te zullen komen voor de thans in voor-

bereiding zijnde verfijningsregelingen van
de algemene uitkeringen van het fonds.

Volgens b en w betekent dit, dat de ge-

meenten op welke de verfijningen niet van
toepassing zijn, percentsgewijze een

kleiner aandeel krijgen in het jaarlijkse ac-

cres van het voor de algemene uitkering

uit het gemeentefonds bestemde bedrag.
Dit zal ook voor Zandvoort het geval zijn,

aldus het kollege.

B en w verwachten voorts geen direkt

profijt van het bij het parlement aanhan-
gig gemaakte wetsontwerp inzake de uit-

breiding van het provinciale en gemeente-
lijke belastinggebied. Ook al zou genoemd
ontwerp door de beide Kamers tot wet
worden verheven — hetgeen nog geenszins
zeker is — dan is het volgens het kollege

uitgesloten, dat deze wet enig soulaas kan
bieden voor de gemeentelijke inkomsten
voor 1970.

In verband merde financiële gevolgen van

de diverse taken van de gemeente achten

b en w een bezinning op die taken nood-

zakelijk. In dit verband merken zij op, dat

overal in het land wordt gezocht en ge-

streefd naar konsentratie en koördinatie

van bestaande taken. Het kollege wijst op

de in voorbereiding zijnde gemeenschappe-
lijke regeling op het gebied van ruimtelijke

ordening en de bestuurlijke koördinatie

door het regionale orgaan 'Intergemeente-

lijke Samenwerking- Kennemerland' en een

voorontwerp tot herziening van de Politie-

wet, welke de samenvoeging beoogt van

een aantal gemeentelijke politiekorpsen in

één korps, dat dienst doet in een bepaalde
regio. Ook voor het ongevallenvervoer en

voor het brandweerwezen wordt gezocht

naar' de mogelijkheid om tot grotere ver-

banden te komen.

Afgewacht moet worden of de komende
gemeenschappelijke regelingen een vermin-

, dering van de uitgaven te weeg zullen bren-

gen, schrijven b en w. Zij zijn daarover

pessimistisch gestemd. Volgens hen zou

alleen het verlenen van doeluitkeringen van

het rijk verlichting voor de gemeentebegro-
ting kunnen opleveren. Gelet op de prak-

tijk gaan deze samen met een verlaging

van de uitkeringen uit het Gemeentefonds,
zodat de verwachtingen van het kollege op
dit punt op een laag pitje staan.

Het gemeentebestuur kondigt in de me-

morie de verschijning aan van een afzon-

derlijke nota ovei de mogelijkheden de te-

korten te dekken.

HERFSTBIJEENKOMST
KUSTBRIGADE
IN GEMEENSCHAPSHUIS

Afgelopen vrijdag en zaterdag vonden in

Beverwijk de eksamens theorie en praktijk

voor het vaardigheidsdiploma strandwacht
A en B plaats. Voor het diploma A slaag-

den mej. M. van Gerven en de heren G.

Dijkema, J. Bakker en T. J. Huberts. Voor
het strandwachtdiploma B waren dat mej.

L. van Koningsbruggen en de heren H.

Kranenburg, G. J. de Roode en A. Hama-
kers. Behalve de heer Huberts, lid van het

stranddetachement van de gemeentepolitie

van Zandvoort, zijn alle geslaagden lid van

de Zandvoortse Reddingsbrigade. Tevens

ontvingen negen leden van de zusterbriga-

de in Heemstede, die 'waren opgeleid door

instrukteurs van de ZRB, een strandwacht-

diploma.

Woensdag 19 november a.s. vindt in het

Gemeenschapshuis aan de Louis Davids-

straat de traditionele herfstbijeenkomst

van bestuur en leden van de kustbrigade

plaats. Tijdens de vergadering zal rapport

worden uitgebracht over de aktiviteiten van

de brigade tijdens het afgelopen zomer-

seizoen.

JAARVERGADERING '69 PvdA
De plaatselijke afdeling van de pvda belegt

hedenavond in het Gemeenschapshuis de
jaarvergadering '69. Het bestuurslid, de
heer F. Poots, stelt zijn zetel beschikbaar.
De heer W. van der Heyden Jr. is door het

bestuur als kandidaat aangewezen voor de
vakante funktie.

sen de palen.

Drie minuten voor het slotsignaal bracht
Van der Woude het derde goal op zijn

naam. Aaldert Stobbelaar gaf toen 'alles'

en scoorde, de ijzersterke verdediging van
Zaandijk ten spijt, ruim 80 sekonden later

het enige tegenpuntje. Een troost, zij het
een schrale, voor de nederlaag tegen een

De belangrijkste bronnen van de gemeente-
lijke inkomsten worden voor 1970 als volgt
geraamd: Gemeentefonds: f 4,099.971;
Rijksbijdragen en -vergoedingen (politie,

onderwijs en sociale zorg): ƒ3.506.700;
Gemeentebelastingen: ƒ 1.484.900 (bijna
70.000 gulden meer dan dit jaar) en aan
Rijksbelastingen ƒ 418.300. Totaalbedrag
aan inkomsten: ƒ 9.509.871. Een groot
aandeel in de gemeentelijke inkomsten le-

veren de legesópbrengsten van strand-ten-

tenkamp en de twee gemeentelijke kam-
peerterreinen: tesamen ƒ 481.500.

Het waterverbruik voor 1970 wordt ge- Het eerste team van de geel-blauwen heeft de aanval, ook in de verdediging toonde
schat op 890.000 m3 water tegen 840.000 afgelopen zondag een gevoelige nederlaag Zaandijk zijn kunnen. De voorhoede van
m3 voor dit jaar. Het overschot voor 1970 _..„,.„ in d_ WJ>H.friiri ,_„__ yaa „A\\\. \„ Zandv.m., met knappe schutters als Nij-
wordt geschat op / 35.171. Dat is ruim fed'n

,

m ™ wedstr,Jd te9e" Zaand.jk. In
kampi Bruijnzee|

™
Aa|dert stobbelaar|

20.000 gulden hoger dan de voor dit jaar de allerlaatste minuut van de ontmoeting zag eenvoudig geen kans het schild rond
gemaakte raming. Het aardgasverbruik zal redde Aaldert Stobbelaar de eer voor zijn keeper Heinis te doorboren. En als het luk
volgens raming in 1970 met 50% gaan e ifta i door e n tenenm]nt *e wo»n hm *e stond Heinis als een soort superman tus
toenemen: van 8.000.000 m3 naar 12% * ' f°[

"3«ipum
,

te scoren.
,

nex

m j|joen- bracht het — kleine — legioen ZVM-sup-

De opbrengst van de gasverkoop steeg porters nauwelijks aan het juichen. De
daardoor met / 330.900 tot / 1.398.900. overmacht van Zaandijk gedurende twee
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meer dan voor 1969. bleken, om het geloof in een zege staande

Ondanks het gunstige verschil tussen de te kunnen houden. Er zat tegen dit elftal

hogere inkoopkosten en grotere verkoop- zelfs geen gelijkmaker in begreep zelfs de bijzonder vaardige en ook waardige tegen
opbrengst ad ƒ 55.200 wordt het winst- meest chauvinistische aanhanger van Zand- stander.
saldo f 20.400 lager geraamd. (Raming .

winst 1970 ƒ 76.025; 1969 ƒ 96.491.)
voortr^eeuwen.

Het por resto nadeliger bedrijfsresultaat KANGL1JS1
ad ƒ 75.600 wordt veroorzaakt door hoge- Direkt na de aftrap wierp de voorhoede ifvjvR T^O'VrPP'TTTTP
re onderhoudskosten, t.w. het zoeken van van Zaandijk zijn volle gewicht in de strijd

lvr> VD-jMJivirJUiiiEi
lekken in het hoofdbuizennet f 10.000, het — alleen al in de eerste vijf minuten moest AFD WEST 2e KLASSE A
onderhoud van de nieuwe regulateurshuis- de defensie van ZVM vier hoekschoppen '

jes f 7.000, schrijven b en w. weggeven om een fatale doorbraak te voor-
komen. Pas tegen het einde van de eerste

Aan het slot van zijn nota van toelichting helft begon de druk van de Zaankanters
wijst het kollege op de moeilijkheden die op het ZVM-doel te verminderen en kregen
tal van gemeenten in ons land ondervinden de kustbewoners lucht en ruimte om een
bij de financiering van kapitaalswerken sprong in de richting van het doel van de
(wegenaanleg e.a. openbare voorzieningen tegenstanders te maken. Nijkamp en het
van enige omvang), waardoor de uitvoe- familie-duo Stobbelaar bezorgden de defen-
ring van kapitaalswerken stagneert. Kapi- sie van Zaandijk enige bijzonder benauwde Velsen
taalswerken boven de ƒ 25.000 mogen ogenblikken. Keeper Heinis hield hoofd en
slechts worden uitgevoerd, indien in de handen echter koel en sloeg iedere poging
vaste financiering daarvan is voorzien, ten- van genoemde voorhoedespelers hem uit

zij de kasgeldschuld der gemeente niet uit- zijn doel te lokken, af. Zaandijk bleef, ook
gaat boven een bedrag gelijk aan 25% toen de druk op de ZVM-achterlinie afnam,
van de geraamde inkomsten, dat is gevaarlijk. Toen midvoor Van der Woude,
ƒ 2.621.600,— voor de gemeente Zand- het leer miste kroop Zandv.m. door het oog Purmersteijn
voort. Aangezien ,de kasgeldschuld der ge- van de het overbekende cliché mag ujiipnnm
meente deze limiet nog niet is gepasseerd, de lezer zelf invullen.

nmegom
konden alle werken waarvoor kredieten In het begin van de tweede helft was
door de raad zijn gevoteerd, tot heden in de aanvalskracht van beide elftallen onge- TC T C 'NOORD'
uitvoering worden genomen. Dit is uiter- veer gelijk. Bruijnzeel en Aaldert Stobbe- '

J ' " "

aard mede een gevolg van de aanzienlijke laar waren de uitblinkers bij Zandv.m. He- VERENIGINGSTOURNOOI '69
grondverkopen in plan-noord, welke de li- laas bleven hun formidabele schoten op het
quiditeitspositie der gemeente aanzienlijk doel van Heinis zonder gevolg. Uitblinker Vorige week is het door KJC Zandvoort ge-
versterken. De gemeente dient zich echter Van der Woude boekte meer-sukses voor organiseerde klaverjastournooi gestart Na
nog grote uitgaven te getroosten voor het zijn elftal. In de 21e minuut scoorde hij de eerste ronde van het tournooi met het
bouwrijp maken der -gronden-jn plan-noord -ook het tweede doelpunt voor Zaandijk. kampioenschap van Zandvoort als- inzet,
zodat een behoedzaam beleid op -het stuk De gastheren waren niet alleen superieur

| u jdt de stand- TZB 2 pnt • Postillon 2 pnt
der financiering is geboden, aldus b en w. in de aanval en vooral in de afwerking van en 3 en 4 Noorcj en Goksters met ieder

pnt.

In de individuele kompetitie voor het
kampioenschap van de maand november
luidt de stand momenteel: 1. mevr. Koper
met 5263 pnt.; 2. de heer G. v. Someren
met 5171 pnt.; 3. de heer H. Siekman met
5109 pnt. en 4. de heer A. Schaap met
5083 pnt.

Vitesse '22

Zandv.m.

Zaandijk

D.E.M.

Kon. H.F.C.

De Foresters

V.V.B.

D.W.V.

Zilverm.

Ripperda

11

10

10

8

8

8

8

7

7

7

5

1 4

1

14-

14-

10-

10-

13-12

14-14

16-17

13-11

10- 9

8- 9

7- 9

6-12

6-18

na afschaffing doodstraf

in engeiand aantal

moorden niet drastisch gestegen
ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB
Vorige week donderdag werd de vierde
ronde voor de kompetitie '69-70 gespeeld.
De schakers Loevendie, Keislair, Geerts,
Boldingh, De Graaf, Eldering, De Bruin,

Slijkerman, Loo, Roelfsema en Roetemeyer
Het aantal moorden in Groot-Brittannië is de hervorming veroorzaakte stijging in het sloten hun partijen met winst af. De spe-

gestegen van 135 in 1964, het laatste jaar aantal moorden. Iers Lindeman en Nielsen, Kolman en Van

waarin de doodstraf gold, tot 148 vorig nnJ«f ,
rapp0
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?°k Elk kwamen remise overeen. Bij de beker-
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de oude wet slechts een zeer kleln wedstrijden slaagden de deelnemers Wel-
jaar. net aantal normale moorden — .aantal van de 'normale' moordenaars zou |er , Van Kossen, Muller en Heierman er in
waarbij de dader geen zelfmoord pleegt of zijn opgehangen. Die wet stelde alleen de winst te boeken.
krankzinnig wordt verklaard — steeg van doodstraf op moord bij diefstal, bij verzet Dinsdag 18 november a.s. vindt in het

tegen arrestatie, moord met vuurwapens en kader van de bondswedstrijden een ont-
moord op een politie-agent of gevangenis- moeting tussen het eerste tiental van ZSC
bewakers. Op die basis zouden slechts 26 en VHS 3 in Haarlem plaats,
moordenaars vorig jaar in aanmerking zijn

gekomen voor de strop, aldus het rapport. ZANDVOORTSE BRIDGECLUB

76 tot 96. Het aantal moorden met vuur-

wapens steeg van 9 in de vier jaren vóór

1964 tot 41 in de vier jaar sindsdien.

Aldus verklaart een onlangs verschenen
rapport van het Britse ministerie van bin-

nenlandse zaken dat stellig veelvuldig zal

worden aangehaald als het nieuwe debat
over de doodstraf in Engeland tot een
hoogtepunt komt. De strop werd in 1965
afgeschaft voor een proefperiode van vijf plaats — gelukkig — weinig schade aan-

STORMSCHADE VIEL MEE In de laatste selektiewedstrijd werd in de
A-lijn het koppel Stor—Berri'er eerste met

De zware storm in de avond en de nacht 63.89%. In de B-lijn legde het dameskop-

van zondag op maandag heeft in de bad- P el Dröse—Gellekom met 64.35% beslag

gericht. Toch moesten politie en brandweer de D-lijn fam. Kranenburg met 60.12%.
enkele malen in aktie komen om assisten-

tie te verlenen. Dit was o.m. het geval bij Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
de Clarastichting, waar een omgewaaide
boom de toegangsweg tot de kliniek ver-

sperde. In de Zeestraat moest een schoor-

steen de ongelijke strijd tegen de elemen-

ten staken en tuimelde van het dak. Van
een gebouwtje in de Vuurboetstraat raak-

ten een paar golfplaten los en werden een

speelbal van de wind. Persoonlijke onge-

vallen hebben zich niet voorgedaan.

jaar zodat het Lagerhuis vóór de zomer
van volgend jaar moet beslissen over her-

invoering of definitieve afschaffing.

Volgens het rapport bleef de kans om
te worden vermoord echter gelijk: drie per
miljoen waarbij bevolkingsgroei de stijging

opvangt in het aantal moorden. Moord
blijft een 'familiedelikt' met haat, jaloezie

en wraak als voornaamste motieven. Een
meerderheid van de slachtoffers kende haar
moordenaar. Het verschil tussen deze
moorden en doodslag is vaak gering.

Er bestaat geen bewijs dat thans meer
beroepsmisdadigers moorden plegen en
hoewel de statistiek een stijging aangeeft
voor de verschillende typen van moord is

_deze niet regelmatig. In het eerste jaar

'sinds afschaffing van de doodstraf daalde
het cijfer bijvoorbeeld tot 122 moorden.

Voor- en tegenstanders krijgen geen van
beiden honderd procent steun van de nu
bekendgemaakte cijfers, hoewel de 'af-

schaffers' per slot kunnen wijzen op uit-

blijven van een dramatische, kennelijk door ambtenaren . Na een kort inleidend woord
van voorzitter N. Wertheim, vond de be-

handeling van de voor de jaarvergadering

vastgestelde agenda plaats. Zonder hoof-

delijke stemming werden de overzichten

van penningmeester en sekretaris aan-

vaard en de aan de beurt van aftreden

zijnde bestuursleden J. Pannekeet, J. van

Reijden en N. Wertheim door de vergade-

ring herkozen. In de kaskommissie namen
na hun benoeming mej. Koper en de heren

Gorter en Van Marie zitting. Na bespre-

king en goedkeuring van het door het be-

stuur voorgestelde winterprogramma, ver-

toonde de heer J. de Roos uit Overveen

dia's van diverse typen (hollandse) mo-

lens.

op de eerste plaats, in de C-lijn het kop-
pel Hulskemper—Paap met 60.71% en in

AMBTENAREN
VERGADERDEN
Vorige week vond in een der zalen van ca-

fé-restaurant Zomerlust aan de Koster-

straat de algemene ledenvergadering '69

plaats van de personeelsvereniging van

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

VOOR AL UW DRUKWERK!
VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK
»•

Uitslagen zaterdag 8 november:
Zandv.m.—SMS
Zandv.m. 3—SAC 5

Kenn.land 8—Zandv.m. 4
(gestaakt door terreinbeheerder)

Adspiranten:

TYBB a—Zandv.m. a
Zandv.m. b—Renova a
Zandv.m. c—EDO c

Zandv.m. e—SAC a

OG f—Zandv.m. g

Pupillen A:

Zandv.m. 2—Haarlem 2
Ripperda 1—Zandv.m. 3
Zandv.m. 4—Hoofddorp 3
Zandv.m. 6—EDO 5

TYBB 7—Zandv.m. 7
Pupillen B:

OG a—Zandv.m. a

Zandv.m. b—TYBB b
OG b—Zandv.m. e

Uitslagen zondag 9 november:

Zaandijk—Zandv.m.
Zandv.m. 2—Kon. HFC 2
Haarlem 4—Zandv.m. 3
DCO 3—Zandv.m. 4
Haarlem 5—Zandv.m. 5
Zandv.m. 6—Renova 3
HBC 6—Zandv.m. 8
Zandv.m. 10—Schoten 8
TZB 6—Zandv.m. 11

BSM 6—Zandv.m. 12

Junioren:

Zandv.m. a—VSV a

Hoofddorp b—Zandv.m. b
(35 min. voor tijd gestaakt).
Schoten b—Zandv.m. c
Zandv.m. d—Haarlem e

0—1
2—1
0—3

3—0
3—0
5—1
1—8
afg.

1—0
0—9
7—2
4—0
4—1

afg.
3—0
afg.

3—1
2—0
0—3
1—2
7—1
1—1
3—2
4—7
2—5
2—3

3—3
0—5

0—4
9—2



MET EN ZONDER LEESBRIL

Nieuwe boeken Openbare Leesbibliotheek

Romans:
Norel • Engelandvaarders. 1945

Parth • Voorwaarts kameraden, wij moeten

terug. 1968

Plaidy • Gunstelingen van de koningin. '68

Pinget - De zoon. 1968

Porter - Het narrenschip. 1962

Poulsen - Droom in de morgen. 1968

v. Praag Dokter de Sola. 1968

Proos • Vlucht om de kaars. 1968

Stewart The Gabriel Hounds. 1967

Swift - Gulliver's Travels. 1726

Cocteau - Les enfants terribles. 1929

Conty Mr. Suzuki sur la corde raide. '57

Ontwikkelingslektuur:

v. Amersfoort - Surinamers in de lage lan-

den. 1968
Bernsen Prisma-postzegelgids. 1968
Bouwhof - Handelsrekenen deel I. 1966
Daudy - De schilderkunst van de barok II.

1967
Dubbelboer - Leer mij ze kennen de

Drenten. 1968
Flamand - De schilderkunst van de renais-

sance I. 1967
Flamand - De schilderkunst van de renais-

sance II. 1967
Flamand - De schilderkunst van de renais-

sance III. 1967
Gregoor - Simon Vestdijk en Lahringen. '68

Jansonius - Engelse handelsbrieven. 1968
Kühne - Het groot postzegelboek. 1969
Küng - Waarachtigheid. 1968
Naaijkens - Leer mij ze kennen de

Brabanders. 1968
Opening van zaken. 1968
Sacharow • Pleidooi voor een menswaardig

bestaan. 1968
Schweinitz - Het begin van ons leven. '68

Theologen antwoorden. 1968
Theunis - Gastarbeiders. 1968

welkom op centra's

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN,
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933
op donderdag 13, vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 november
a.s. in het KRELAGEHUIS aan dé Leidsevaart 8 in HAARLEM
Onze 5e interieurshow is geopend van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
Zondags van 12 uur 's middags tot 6 uur 's avonds.

Voor de 5e maal brengt Centra voor U een grote kollektie bankstellen,
eethoeken, slaapkamers, bergmeubelen - waaronder de nieuwste modellen
van de meubeljaarbeurs - voor U bijeen. Ook kamerbreed tapijt, klein-
meubelen, karpetten en verlichting kunt U hier bewonderen.75 TOT 250 GULDEN TERUG

VOOR UW OUDE MEUBELEN.
Op onze expositie staan diverse bank-
stellen, eethoeken, slaapkamers, berg-
meubelen etc. waarop - na inlevering van
uw oude ameublement - 7.S"- 250 gulden
wordt teruggegeven op de koopsom.

Zo komt U bij het Krelagehuis.
Per NZH bus: lijn 80 vanuit Zandvoort.
Voor bezoekers uit Haarlem en omgeving
de lijnen 3-4-50-90-92-93. Komt U per
auto: parkeerruimte aan de Brouwers-
gracht en naast het Krelagehuis.

EXTRA VERRASSING
Ter gelegenheid van onze 5e interieurshow
geven wij op al-de goederen die op de show
aangekocht wórden (behalve op de artikelen
waarvan de inruilwaarde wordt afgetrokken) 5°/i korting

— Ei
iJP-

CENTRA HAARLEM N.V. - KENNEMERPLEIN 1 -TELEFOON (023) 320048 u kunt gemakkelijk bij ons parkeren

Donderdag 20 november

naar de IJsrevue

,Hol!iday on Ice'
te Amsterdam.

SJOUKJE DIJKSTRAJOAN HAANAPPEL
Reserveert s.v.p. tijdig!!

Reisbureau Kerkman
GROTE KROCHT 18 — TEL. 2560 OF 2600

CASH&CARRY
PAVEX

U bespaart honderden guldens

U kunt hei

toch niet

afschreeuwen

STODMGErtAAL

'/emsTsx moF.'poxp

Duizenden

NAAIMACHINES

Autobusdienstonderneming
vraagt sollicitanten ter opleiding tot

buschauffeur
voor de standplaatsen Haarlem,
Leiden en Voorburg.

• Rijbewijs BE vereist

• Minimum leeftijd 21 jaar

• Gratis opleiding voor rijbewijs BCDE
• Goed salaris

• Goede sociale voorzieningen

• Vrij vervoer - ook voor het gezin -

op het gehele lijnennet

• Gratis uniform

• Vijfdaagse werkweek.

Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen door
onderstaande coupon te zenden aan:

NOORD-ZUID-HOLLANDSE
VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V.

Leidsevaart 396, HAARLEM

Naam „„

Adres:

• IIOIIinMH'IMIttHIMIIMHIIMMHKMIII I

ltMMHIMtlMtM*ltMttlt»tllltMIIIM1M»M*«ll<tllf«l|* I

Woonplaats; , , „.,.,.

I
Leeftijd: .,., ,.,,,,....... , ,

I
PAVEX

j
^nrJil NAAIMACHINES

RADIO - T.V. -KOELKASTEN
VLOERBEDEKKING

Industrieterrein CRUQUIUS
I^Ëpaarneweg 75 Jaij fleemstéclè-

-r

warmeer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortae Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.

In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens 'op

bij de
. . ,',

Zandvoortse Courant
Achterweg 1 u

Telefoon 2135 '

Te koop: 1 paar voetbal-
schoenen, mt. 42, z.g.a.n.

Staringstraat 7.

Goede BRUIDS- en
KINDERREPORTAGES

FOTO ROB LANGEREIS
Koningstraat 25, Zandvoort
Telefoon 3233.

Te koop: slaapk. ameubl.,
z.g.a.n., redelijke prijs.

Van Lennepweg 61/3.

Te koop: Kreldler Floret,

M00,-. Willem Kloosstr. 4.

Gevr.: kunstschaatsen met
witte hoge schoenen, maat
39. Br. ond. nr. 8901 bur.
Zandv. Courant.

BRUSH UP
YOUR ENGLISH

Conversatie, examenopl.
door lerares M.O. Mej. J.

W, van Overklift, Zand-
voortselaan 293, Bentveld.
Telefoon (023) 24 10 15.

Te koop aangeb.: Velo was-
comblnatie m. verwarming.
Telefoon 5223.

Snel en accuraat werk
wordt voor u verzorgd door
Ronald Sok.
Prijslijsten, affiches, illu-

straties, reklameborden,
raamschrijven, enz. Kost-
verlorenstr. 57, tel. 2744.

Hout- en
boaxdhandel

„Centrum"
Jb. Slagveld
Koninginneweg 26a

telefoon 2897

Winkel: Brederodestr. 1
Telefoon 2063

(naast dokter Flieringa)

Bijzondere aanbieding:

JAPANSE
WANDPLATEN

i2.44x 1.22, in de hout-
soorten rosewood, es-

1 sen en teak.

Voor alw uw onderhouds-
werk en reparaties.
Ook voor spoedgevallen!

Telefoon 6566.

WIJ ZOEKEN
EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.

Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven

te delen in voorspoed en
tegenspoed.

Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij

geen avonturièrsters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-
making naar U toe te ko-

men.

Vraagt U eens onze uitge-

breide kleurenreportage.

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-

tingen. Het Duits-Neder-
landse bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

Accordeon gevr. Tel. 020-

795954.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur}.

%*0***B#Sl^^^^«^»i^*^

HOTQKOFFIE
Wieher
melange 1

! APPBSIRDOR,0nse
2dagen lang

BUENHONING
por

ZOUTE PINDAS
POND

3EWELUPDRW4K

' HALEN MAAK!^
ba -::-..

.

:

DIRKVANOEM BROEK

^ ^HERMANS

CHOCOLADE BOTER

WtëYERZACHTER
merk

00RAH'

^N^^^**^^^*^^^^

Meubilaire veiling
op' donderdag 13 november, 's morgens 10 uur

in, het veilinggebouw 'De Witte Zwaan', Dorps-
plein 2.

t

van diverse inboedels en kleingoed

Let op!
KIJKDAG vandaag dinsdag tot 8 uur en

morgen woensdag van 10—3 uur.

Inlichtingen dagelijks telefoon 2164.

Veilingdirektie,

Fa, WATERDRINKER.
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs f 10,- per jaar

per post ƒ 11,-; buitenland ƒ 13.-

losse eksemplaren 20 cent
postgiro 1918910,
t n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE COURA
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

bedrijfsleven van zandvoort

unaniem tegen de pier

TOP-JONGEREN

winkels die bij dit plan behoren. Welke lende avond. Een gedegen protestmeeting vereniging, de heer H. Hildering. De heer

middenstanders zullen de ekshorbitante werd het dus niet, maar een eis tot in- A. J. Schaap werd sekretaris van het over-

buren voor deze panden kunnen opbren- spraak bij de plaatselijke overheid is zeker koepelend orgaan van de Zandvoortse mid-

gen? Z.i. had Zandvoort geen behoefte een pluspunt! H.W. denstandsverenigingen.

aan nog meer winkels in de naaste omge-
ving van het dorpscentrum.

De heer Pas gaf 'een stukje historie van WILLEN VW
de pierplannenmakerij. Hij was er in 1963

1VTrT-,Tni.,T-, er™,.
al over begonnen en een plan het licht JNlLUWli ollJL
doen zien dat z.i. haalbaar was. Het kwam
toen op een slordige 5 miljoen. Als men Een aantal jonge middenstanders in Zand-
werkelijk had gewild, was de pier er ook voort, verzameld in de enkele jaren gele-

gekomen. De kosten voor een tegenwoor- den opgerichte groep TOP, staat bijzonder

dige pier zullen zeker het drievoudige van kritisch tegenover diverse aspekten van

de eerst gelanceerde pier zijn, maar ach- o.m. het toeristisch beleid in de badplaats

teraf realiseerde spreker zich dat er echt en zou daarin graag verandering willen

De belangstelling voor de gekombineerde er door zou komen. Meer dan anders zal wel belangrijker dingen in Zandvoort te brengen. Dit verklaarde de woordvoerder

openbare vergadering van het bedrijfsle-. het strand — zeker in de direkte nabijheid doen waren dan een niet of bijna niet te van de groep, de heer J. J. Pieters, tij-

Zandvoort ("Hoera Pemka de van de pier — rommelig en vuil worden eksploiteren pier bouwen. dens de in Zomerlust gehouden herfstbij-

j
ianuvouri (.nncra, reruna, ne boorde afval, die van de pier in zee wordt Na de pauze — waarin de organisato- eenkomst van de Zandvoortse Midden-

Strandpachtersvereniging, De Hanze en de gedeponeerd. ten zich beraadden over de opstelling van standscentrale. Spreker vroeg in de aller-

Zandvoortse Handels Vereniging) om zich De heer Rinkel (voorz. Hoera) zag in een verklaring — vroeg er nog iemand of eerste plaats de aandacht voor het werk

gezamenlijk te beraden en uit te spreken de P |er allerminst een levensbehoefte voor dit de gemeente niet geld gaat kosten, in van de VVV. De groep wil de taken van

.» k.* ~:»r„!,.. ».-„ „s-f ,„ ,.,„« =i- a*. Zandvoort. Hij had zich in de loop der ja- verband met eventuele toezegginen aan de het vreemdelingenverkeer uitbreiden en
over net pierpian, was niet zo gioot ais ne

rep heus we| geor j énteerd in badplaatsen bouwers van de pier, de N.V. Havezate. aanpassen bij de huidige en in de toekomst
organisatoren wel hadden verwacht. maar nergens ter wereld zo'n strand als De heer v.d. Werff was lakoniek en ant- te verwachten ontwikkelingen op toeristisch

In Zomerlust hadden zich ongeveer 50 a Zandvoort heeft aangetroffen. Misschien woordde (op verzoek van de heer Hilde- gebied. Voor die ekspansie en aanpassing

60 middenstanders verzameld, die bereid dat er in Scheveningen wel behoefte was ring) dat men zich daar nu niet direkt druk heeft de TOP vastomlijnde ideeën, die een

k , „« «, - w» ,'.!»„ ,» a aan zon P ier ' daar behoeft Zandvoort zich om moest maken. Het ging hier om wel nuttige bijdrage kunnen leveren aan het
waren nun zegje over ae aameg van ae echt njet aan te spiege |en . Een pier za | er een pier of geen pier j

. De maatschappij vormen van een vvv-nieuwe stijl. De heer
pier te zeggen. Maar zelfs do oogst aan werkelijk niet aan bijdragen het bedrijfs- Havezate betaalt alleen f 64.000,— per Pieters deed een beroep op het partiku-

sprekers, aan mensen die hun opinie wil- leven van Zandvoort te aktiveren. jaar aan de gemeente voor de optie, die liere bedrijfsleven van Zandvoort zich meer

den zeggen met betrekking tot deze be- De neer Hildering (voorz. ZHV) zei als zij op de gronden heeft. Wie daar naar dan totnogtoe voor het werk van vreemde-
.....

t
. . . ... . . er over zo'n 'noodzekelijk objekt' tien. kijkt, is een kniesoor! lingenverkeer te interesseren. Zonder de

langrijKe Kwestie, was niet Bijster groot. v jjf t jen j aar |ang moet worden gepraat, is Naar aanleiding van de meningen van daadwerkelijke belangstelling en hulp van
Voorzitter H. Hildering moest bij herhaling die behoefte er aan niet zo bar groot! An- nog enkele sprekers, die vonden dat het de middenstand kan de vvv niet tot bloei

de aanwezigen uit hun tent lokken! ders was die pier er wel gekomen. Een Zandvoortse bedrijfsleven inspraak moest komen, aldus de TOP-man.

Intussen'' kwamen zij wel tot een una- schouwburgzaal en een zwembad (onder- hebben, zeker in dergelijke, zijn belang ra- De aan de beurt van aftreden zijnde

, .
t

. . .. ., . . delen van de landbebouwing) zijn waarde- kende plannen, werd dus in de uitgegeven voorzitter van de Zandvoortse Midden-
nieme vernietigenae uitspraax over net

vo)i maar eerst wegeni wegen en nog eens verklaring het aksent gelegd op die in- standscentrale, Hanzevoorzitter J. Seijse-
bestemmingsplan 'Zeereep-Noord 6', beter wegen van en naar Zandvoort! Hij liet ook spraak. En dat vonden wij het meest posi- ner, droeg de voorzittershamer over aan
bekend als het pierpian, welke uitspraak een waarschuwende stem horen inzake de tieve punt van deze toch ietwat teleurstel- zijn kollega van de Zandvoortse Handels-

als volgt kan worden samengevat:

De besturen van de verenigingen: Hoera,
Peruka, Strandpachters, de Hanze en de
ZHV hun leden uitgenodigd hebbende zich

uit te spreken over het pierpian ,maken
bekend dat de leden met algemene stem-
men tegen het bouwen van een pier zijn.

Niet tegen de landbebouwing daarvan,
mits zij op een zodanig tijdstip in deze
plannen worden gekend, dat zij hierover
hun mening kunnen zeggen. Verder willen

zij er bij het gemeentebestuur op aandrin-
gen meer inspraak te hebben in dit plan
en in de toekomstplannen met betrekking
tot de ontwikkeling van Zandvoort.

Deze als een soort motie algemeen aan-
vaarde uitspraak laat dus een kiertje van
de deur open voor de landbebouwing. van
dit plan, waarin o.m. flats, winkels en een
theaterzaal is opgenomen.

De weinige sprekers, die/het woord voer-
den, warenv het er in het algemeen over
eens dat de bouw van een pier aan ons
strand ' verschillende nare konsekwenties
zou hebben. De heer v.d. WERFF (gem.
raadslid) dacht aan het 'inpikken' van de
Noord-boulevard voor nog meer parkeerge-
legenheid, een z.i. laakbare methode, die
al op ruime schaal wordt toegepast door
de aanwezigheid van het circuit. Zandvoort
heeft wel behoefte aan parkeerruimte, maar
niet voor deze doeleinden. Bovendien vond
hij het tijd worden dat in de eerste plaats
maar eens aan de aan- en afvoerwegen
werd gedacht. Deze zijn vele malen urgen-
ter dan een pier, waar — gezien de belan-
gen van het Zandvoortse bedrijfsleven —
geen enkele behoefte aan is. Een andere
spreker' zag nog wel enkele voordelen,
o.m. de landbebouwing, die zal kunnen
voorzien in wat meer attraktie en zaal-
akkommodatie, maar die toch niet opwe-
gen tegen de' nadelen: De 'beklemmende
werking' die van dit obstakel in zee uit-

gaat, de geringe toeristische waarde, om-
dat een pier (kijk maar naar Schevenin-
gen) in de winter volkomen onbruikbaar is

en een armoedige indruk op een strand,
dat zeker in de omgeving van de pier ver-

vuild, achterlaat. Voorts voorzag deze spre-
ker én door de bouw van een dusdanig
objekt in zee én door de bouw van hoge
flats in de onmiddellijke nabijheid van het
strand, bepaalde verstuivingen, gevaarlijke
zeestromingen en andere narigheden. Be-
halve dat de windsnelheden in de omgeving
van dergelijke hoge bouwsels toenemen
(200 km/u is geen zeldzaamheid!) zal de
stuwende werking van deze hoogbouw het
strand voortdurend van niveau veranderen.

Een strandpachter was kort en bondig
in zijn oordeel: Twee kollega's zullen moe-
ten verdwijnen van het strand als deze pier

Donderdag 20 november a.s. om 19.25 uur zendt de vpro-t.v. op Ned. I de dertig minuten durende
speelfilm 'Surprise-Surprise' van de jonge Zandvoortse cineast Thijs Ockersen uit. Met deze film

slaagde Ockersen begin juli van dit jaar voor het eindeksamen van de Nederlandse Filmakademie
te Amsterdam. De filmkritikus C. B. Doolaard schreef na het zien van de film: 'Thijs Ockersen
is een naam om te onthouden'.
'Surprise-Surprise', een film die het bespelen en aantasten van de kijkgewoonten van de toe-

schouwer als uitgangspunt heeft, is de derde rolprent van Ockersen. Eerder maakte hij 'Sleu-

tel' en 'Barkeeper'.
Op bovenstaande (werk)foto van de opnamen voor 'Surprise-Surprise' ziet men Thijs Ockersen
met Shireen Strooker, die in de film optrad. Verder speelden mee Luc Lutz, Peter Faber en de
in Zandvoort woonachtige Bernard Fijma. 'Surprise-Surprise' zal binnenkort worden gedistribueerd
in Amerika, Zweden, Finland en Oostenrijk.

BURGERLIJKE STAND
7 november 1969 — 13 november 1969

Overleden: Dirk van der Werff, oud 69
jaar, gehuwd met C. Keur; Reinoutje
Eikenboom, oud 82 jaar, gehuwd geweest
met D. van Wijngaarden.

Ondertrouwd: Lambertus Josephus Ber-
nardus Sluijter en Anna Johanna Maria
Brockhoff; Jozef Franciscus Weisscher en
Elisabeth Cornelia Apswoude; Hendrikus
Bartholomeus Jansen en Maria Agatha
Margaretha Apswoude.

Gehuwd: Johannes Carolus Franciscus
Hogerheijde en Marijtje Geertruida Maria
van den Bogaard; Carolus Fredericus
Schoorl en Anna Nelina ter Wolbeek.
Geboren buiten de gemeente: Jeroen,

z.v. G. M. Erich en M. B. Nobel; Mike Wil-
fred, z.v. W. Kamphuis en M. E. Porsch;
Marcel Hendrik Johannes, z.v. J. P. Bou-
ckaert en A. M. de Vogel; Jeroen Philip-

pus Hendrik, z.v. G. W. M. van Benten en
M. H. Dietz.

VER5TEEGE
HHLTE5TH.IB - TEL: «33- ZRHDV00RT

SOCIëTEIT REIKT '

'TAFEL DER VERDIENSTEN'
UIT

Op zaterdag 15 november a.s. zal in so-

ciëteit Duysterghast, gevestigd in het sous-
terrain van het Strandhotel aan de zuid-

boulevard, 'de tafel der verdiensten' wor-
den uitgereikt aan een plaatsgenoot, die

de belangen van de badplaats in het afge-

lopen jaar op bijzondere wijze heeft be-

hartigd. Dit deelde de voorzitter van Duys-
terghast, de heer W. Kok, mede tijdens de
officiële opening van de geheel verbouwde
en vernieuwde ruimte van de sociëteit, wel-

ke J.l. zaterdag plaatsvond. De prestaties

van de man of vrouw, zei de voorzitter,

zullen in een tafelblad van mozaïek worden
vermeld.

Een andere Duysterghast-noviteit is de
oprichting van een kabaret-groep, bestaan-
de uit leden van de gezelligheidsvereniging.

Het is de bedoeling dat de groep regelma-
tig voorstellingen zal gaan verzorgen.

De maandelijkse tentoonstellingen van
werken van beeldende kunstenaars zullen

ook in de nieuwe behuizing van de socië-

teit worden voortgezet. (Vanaf j.l. maan-
dag tot eind november eksposeren Pieter

Mussert en Cock Veldhuis resp. tekeningen
en bloemsierkunst in Duysterghast).

Verder kondigde de voorzitter het op-

treden van de jazz-zangeres Rita Reijs en
de pianist Pim Jacobs aan, dat zal worden
gevolgd door een uitvoering van het trio

Louis van Dijk met de zangeres Ann Bur-
ton.

De heropening van Duystergahst werd
door een groot aantal leden bijgewoond.

Zij toonden zich bijzonder ingenomen met
het nieuw inerieur.

kunstmatige satellieten zullen

weerschepen gaan vervangen
Op Schiphol is de afgelopen dagen een
kongres gehouden van deskundigen van de
Europese landen, die gezamenlijk een net
van weerschepen op de Atlantische Oceaan
onderhouden. Deze weerschepen verschaf-

fen ook informatie op meteorologisch ge-
bied aan de burgerluchtvaart.

Het belangrijkste agendapunt op dit kon-
gres was; de noodzaak tot vervanging van
'enkele van deze schepen in de komende
jaren, waarbij verder de vraag meespeelde
in hoeverre in de nabije toekomst het werk
van weerschepen zal kunnen worden over-

genomen door kunstmatige satellieten.

Sommige deskundigen verwachten dat
over een jaar of tien de meteorologische
waarnemingen en de weersvoorspelling ge-

heel door een net van satellieten zal wor-
den verricht. Zij achten het zelfs niet uit-

gesloten dat dit al eerder zal gebeuren.
Het voordeel van satellieten is volgens de-

ze deskundigen dat zij de verschillende
luchtlagen in een aanzienlijk groter gebied
kunnen waarnemen en de bewegingen over
groter afstand kunnen volgen.

De huidige situatie is, dat Nederland
met twee weerschepen — de Cirrus en de
Cumulus — aan het net deelneemt. Enge-
lands aandeel bestaat uit vier schepen,
Frankrijk neemt met twee en Noorwegen
en Zweden nemen ook met twee schepen
deel.

Op het kongres werd meegedeeld, dat
ons Jand in 1971 de Cirrus uit de vaart

zal nemen en dat kort daarna ook één van
de door Zweden en Noorwegen ingebrach-

te weerschepen voor vervanging in aan-
merking komt.
De Nederlandse kongresdelegatie, die

werd geleid door de heer A. A. de Roode,
direkteur Luchtverkeersbeveiliging van de
RLD, heeft meegedeeld, dat de Nederland-
se regering niet bereid is de vervanging
van de Cirrus geheel voor eigen rekening
te nemen. Deze beslissing is gebaseerd op
de overweging, dat het percentage van de
Nederlandse luchtvaart in het totale ver-

voer over de Atlantische Oceaan relatief is

teruggelopen.
Het aandeel in het vliegverkeer over de

Atlantische Oceaan is mede bepalend voor
de financiële bijdrage in het weerschepen-
net.

Een waarnemer van de Amerikaanse re-

gering, die het kongres bijwoonde, deelde
mee dat de VS bereid zijn tijdelijk een
voor meteorologische doeleinden uitgerust

kustwachtschip in bruikleen af te staan,

waarna de Britse delegatie liet weten on-

der bepaalde financiële voorwaarden de
eksploitatie van dit schip voor haar reke-

ning te willen nemen. Verder mag worden
verwacht, dat de Westduitse Bondsrepu-
bliek, die tot op heden nog geen eigen
weerschip-inbreng had, over enkele jaren

ook met een eigen schip zal deelnemen.
Aangezien op dit kongres een aantal on-

derwerpen aan de orde is gekomen, die de
vertegenwoordigers van de deelnemende
landen eerst met hun regeringen willen be-

spreken, werd besloten, dat men voor defi-

nitieve beslissingen in de loop van januari

van het komend jaar, opnieuw in Amster-
dam bijeen zal komen.

d'66 wil geen

kontakt met andere

politieke partijen

In een rondschrijven aan de leden van de
stuurgroep Zandvoort van de politieke par-

tij Democraten '66, waarvan een afschrift

werd toegezonden aan de pers, wordt mel-
ding gemaakt van een gesprek dat onlangs
heeft plaatsgevonden tussen de bp-afge-
vaardigde in de Zandvoortse gemeente-
raad, de heer P. Weis en het lid van de
stuurgroep, de heer J. G. Wijnbeek.

Tijdens dit onderhoud, aldus de D'66
mededeling, heeft de beer Wijnbeek te

kennen gegeven geen prijs te stellen op de
inbreng van de bp-afgevaardigde. Na her-

nieuwd — telefonisch — kontakt van de
zijde van de heer Wels heeft de heer Wijn-
beek het standpunt van D'66 in Zandvoort
nog eens herhaald: de stuurgroep wijst

ieder politiek kontakt met andere partijen

af, dit mede op grond van een uitspraak
van de leden in oktober van dit jaar.

In het rondschrijven wordt mededeling
gedaan van de afwijzing door de gemeen-
teraad van een verzoek van D'66, een lid

van de stuurgroep als toehoorder bij de
bijeenkomsten van de vaste kommissies
van de raad toe te laten en een voorstel

om, alvorens een besluit te nemen over de
bouw van een nieuw bejaardentehuis, kon-
takt op te nemen met de Stichting Bejaar-

denoverleg Zandvoort. Deze afwijzing doet,

volgens D'66, veronderstellen dat er in

Zandvoort onderricht nodig is t.a.v. de
demokratie.
De stuurgroep konkludeert, dat 'de raad
het beleg heeft bereid dat men straks op
de boterham krijgt, die D'66 ongetwijfeld
zal smeren'.

De enige tijd geleden samengestelde
stuurgroep van D'66 Zandvoort bestaat uit

de navolgende leden: F. Boukes, C. R. v.d.

Broek, L. Hejno, F. Kunst, E. J. Poster, J.

Royen en J. G. Wijnbeek. Genoemde leden

fungeren tevens als voorzitter van de zes
inmiddels gevormde werkgroepen. Voorzit-

ter van de werkgroep financiën, is de heer

E. J. Poster; de heer F. Boükes' bekleedt
deze funktie voor de werkgroep sport-re-

creatie-jeugdzaken; de werkgroep voor

ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, ver-

keer, miljeuhygiëne en natuurbescherming
staat o.l.v. de heer Kunst; dl heer Wijn-

beek tenslotte staat aan het hoofd van
twee werkgroepen:' die voor onderwijs-vor-

ming en kuituur en die voor sociale zaken-

volksgezondheid en maatschappelijk werk.

Een pikante noot in het rondschrijven is

de informatie over de samenstelling van

een nieuw bestuur van de lokale politieke

groepering 'Algemeen Zandvoorts Belang'.

Deze samenstelling, waarvan de kranten

tot op heden er niet op de hoogte waren,

ziet er volgens D'66 als volgt uit: de heer

G. J. Crouveur, mevr. Mouwen en de heer

Hose Jr. Laatstgenoemde heeft zich eerst

als D'66 lid gemeld maar zich nadien te-

ruggetrokken om privé-redenen, schrijft de
stuurgroep.

(Mevrouw Mouwen trad korte tijd op als

raadslid voor de Boerenpartij in de Zand-
voortse gemeenteraad. — Red.)

Werken van de beeldhouwer-konstrukteur
Harry Marks en de kunstschilder Lei Mo-
lin worden vanaf zaterdag 15 november
a.s. geëksposeerd in galerie Eijlders, Hal-

testraat 77.

De thans 36-jarige Marks, geniet vooral
bekendheid door zijn konstrukties in gewa-
pend beton, multipleks en metaal die

meestal een dekoratieve of sociale funktie

hebben. Dit jaar ontwierp hij een ruimte-

lijke bebakening en markering voor het we-
genbouwprojekt Vissers n.v. en een stape-
ling in gewapend beton voor de bouwmaat-
schappij P. Knols. Ook het buitenland
toont interesse voor de eigentijdse schep-
pingen van Marks. De beeldhouwer ont-

ving opdrachten van het ministerie van
kuituur van de Duitse Demokratische Re-
publiek (O.-Dld.) en instanties uit België.

Werk van Harry Marks werd in de afgelo-

pen maanden o.a. geëksposeerd in het Cul-

tureel Centrum Venlo en het Centraal Mu-
seum te Utrecht.
De 42-jarige schilder Lei Molin uit Over-

veen zocht in de schilderkunst zijn eigen
weg, daarbij materieel gesteund door Kon.
subsidies in '56 en '57. Dit jaar waren zijn

schilderijen te zien op een groepstentoon-
stelling in het Van Abbe-museum te Eind-

hoven en in Dutch Art To-day te Washing-
ton (VS).
De tentoonstelling van de beeldende

kunstenaars in galerie Eijlders zal a.s. za-

terdag worden ingeleid door architekt Wil-

liam Graatsma, docent beeldende- en bouw-
kunst. Aanvang 17 uur.

DRALON EN SUEDE WANTEN
Draion HANDSCHOENEN, SJAALS

3 t/m 7 jaar

HOTTEN
HALTESTRAAT 59

Baby- en Kinderkleding
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sport en spel
FAMILIEBERICHTEN

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen
Programma zaterdag 15 november:

8 Zandv.m. 2—Kennemers 2 14.30 u.

30 Bl'daal 2—Zandv.m. 3 14.45 u.

34 Zandv.m. 4—SVJ 3 14.45 u.

Adspiranten:
91 O.G. c—Zandv.m. c 15.15 u.

94 Zandv.m. d—HFC d 15 u.

103 DIO a—Zandv.m. e 15.15 u.

118 Zandv.m. g—DSS e 15.15 u.

327 K'land c—Zandv.m. f 13.30 u.

(Oud O.G. terrein).

Pupillen A:
215 HBC 1—Zandv.m. 1 11 u.

228 Zandv.m. 2—RCH 2 \ 11 u.

238 HBC 3—Zandv.m. 3 11 u.

242 HBC 4—Zandv.m. 4 1 1 u.

250 OG 4—Zandv.m. 6 1 1 u.

Pupillen B:
257 Zandv.m. a—RCH a 1 1 u.

270 Zandv.m. b—Schalkwijk a 1 1 u.

275 Zandv.m. c—HBC d 14 u.

276 Zandv.m. d—HBC e 14 u.

284 Zandv.m. e—HBC f 14 u.

Uitslagen zondag 9 november:

Senioren:
SHS—TZB

Velsen 5—TZB 2
SHS 3—TZB 3
TZB 5—Hillegom 7

TZB 6—Zandvm. 11

DIOS 6—TZB 7
Junioren:
TZB a—Schoten c

1—0
2—9
3—1
7—0
2—5
3—2

12—0

T.Z.B. 1

S.V.Y.
S.H.S.
VI. Vogels
B.S.M.
Spaarnevogels
De Brug
Spaarndam
Nieuw Vennep
D.S.B.
Vog.zang

9
10

g
9
9
9
9
9
9

9
9

2 14 22- 8
1 14 22-11

1 13 21-14

1 13 15-11

2 11 19-15

4 10 27-23

3 9 26-16

5 6 14-18

5 6 15-22

7 3 9-25

8 1 4-27

Programma zondag 16 november:
Ripperda—Zandv.m. 14.30 u.

Zandv.m. 2—Haarlem 3 14.30 u.

Ripperda 2—Zandv.m. 3 9.45 u.

36 Zandv.m. 6—SVY 2 9.45 u.

46 Zandv.m. 7—HBC 5 12.15 u.

53 Zandv.m. 8—VVB 4 9.45 u.

70 Zandv.m. 9—THB 4 9.45 u.

112 Zandv.m. 11

—

VI. Vogels 4 9.45 u.

113 Zandv.m. 12—Sp.vogels 7 12.15 u.

Junioren:

152 Concordia a—Zandv.m. a 9.45 u.

173 Haarlem c—Zandv.m. b 9.30 u.

180 WH a—Zandv.m. c 9.45 u.

188 Zandv.m. d—HBC c 12.15 u.

189 Zandv.m. e—De Brug a uitg.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'

Uitslagen zaterdag 8 november:
Adspiranten:
TZB a—DSS b 4—1

Pupillen A:
TZB 1—Geel Wit 1 1—4
TZB 2—Geel Wit 4 2—2

mensen
en
zaken

Het begin van het einde.

Jawel, de stemming was echt wel op voet-

bal gericht, woensdag j.l. Voor de fijnproe-

vers: Eerst de 'life'-uitzending A. C. Mi-

laan tegen Feyenoord, toen de 'ingeblikte'

reportage van Roma—PSV en — alsof het

niet op kon — 's avonds na 1 1 uur nog
eens de herhaling van de hand-in-hand-ka-

meraden tegen Milaan.

Zeker, we begrijpen het: niet-voetbal-

enthousiasten hebben met de tanden ge-

knarst. Goed.
't Was mooï. Als ik het goed begrijp,

was iedereen tevreden met het resultaat.

Met 1— verliezen in als zwaar geachte
uitwedstrijden, IS een goed resultaat. PSV
lachte Feyenoord lachte. Maar er is

iets anders.
Er was nog zoiets als een teevee-pro-

gramma op 'gewone leest'. Dus de zaken
gingen gewoon door. Ondanks het VOET-
BAL.

Dus er was een journaal, een toneelstuk

of een film (ik weet het niet zo precies

meer) en bij gebrek aan beter, nog wat
snipperwerk, waarmee ze de kranten al-

tijd opschepen als stoppers. Ik had het

ongeluk mij wat verloren te voelen na de
spanning van Roma—PSV en eerst had ik

mijn toestel 'buiten spel' laten staan, maar
later kreeg ik spijt (je hebt toch duur geld

betaald voor je groot-beeld) en ik zette zo
maar wat aan. Dom. Heel dom.

Ik heb eens gelezen (ik dacht een psy
choloog) dat mensen te veel zonder ge-

richte belangstelling naar de t.v. kijken.

Dat is helemaal uit den boze. Want —
en dat is waar — je verliest je gerichtheid
natuurlijk, omdat die er niet is en je loopt
het gevaar in slaap te vallen ten overstaan
van de mede-aanzittenden. In de meeste
gevallen is dit fnuikend voor je prestige.

Hier deed zich dat niet voor, want ik

verkeerde in de zalige omstandigheid dat
mijn mede-aanzittenden zich beperkten tot
een stuk of wat bladluizen op de kamer-
planten en een ongevaarlijke houtwurm in

een stokoude dekenkist.
Nogmaals: de bladluizen en de enkele

wurm namen geen aanstoot aan mijn pas-
sieve houding en deden zich te goed. Res-
pektievelijk aan de klivia en de eerder ge-
noemde dekenkist.
Vandaar dat ik het ultra-moderne (dus

progressieve) programma 'Dit is het be-
gin' maar met een half slapend, half wa-
kend oog heb aangekeken. Achteraf: te-

recht. Voor wat het slapen aangaat. Ik ont-
waarde een grote lummel van een
jongen, met een haarbos van hier tot gin-
der, die alle mogelijke moeite deed zich
onbelangrijk voor de kamera's te gedragen.
Daarenboven deed hij deze pogingen on-
middellijk weer te niet door met een on-
waarschijnlijk slecht aksent verbazend
slechte liedjes door de nauwe poort van
een mikrofoon te wringen. Dit wringen luk-
te hem slechts ten dele. Het werd een or-
gie van kakelend, krijsend en huilend ge-
luid, dat zo nu en dan slechts overstemd
werd door de beukende mokerslagen van
een drummer, die indertijd als kop-van-jut-
slager op de kermis van Buiksloot furore
zou hebben gemaakt.

So what, hoor ik u vragen. Nou ja, dat
kunt u zeggen, maar ik zou dan mijn t.v.

leverancier moeten vragen mij een toestel
zonder hersenbrekende bijgeluiden te leve-
ven. En daar kan de man niet aan voldoen.

Ik zit het programma uit, omdat ik half
slaap. Er zit zeer zeker niet een opzegging
van het lidmaatschap van de klup-in-kwes-
tie in, omdat ik geen lid van die klup-in-
kwestie ben.

Zo zit je, voor je 't weet, in een demo-
raliserende situatie. De jongen gaat door.
Hij spuit afschuwelijke theorieën over de
ratten en zo en weigert zelfs tussen de
nummers door zijn haar te kammen.

Goed, is allemaal niet zo erg, als hij

maar niet zo'n aangrijpend stom gezicht
had.

Inderdaad, ik ben weer in slaap geval-
len en verspeelde daardoor bijna Milaan

—

Feyenoord. (Achteraf stel u gerust,
het kwam niet zo ver) En wat zitten we
lekker, hè? Over veertien dagen komen de
jongens van Milaan in de kuip van Rotter-
dam. Wat hen daar te wachten staat, zal
wel het begin van het einde zijn.

MOMUS

Programma zaterdag 15 november:

Adspiranten:
96 TZB a—TYBB d 15.15 u.

131 TZB b—Haarlem h 14.30 u.

163 TZB c—SAC b Hu.
Pupillen B:
261 TZB a—DCO a Hu.

Programma zondag 16 november:

Senioren:
17 TZB—Spaarnevogels 14.30 u.

54 TZB 2—De Brug 2 12 u.

71 TZB 3—Velsen 6 12 u.

109 TZB 5—Haarlem 11 14.30 u.

141 DSB 6—TZB 7 14.30 u.

Junioren:
185 OG c—TZB a 12 u.

212 Bl.daal d—TZB b 14.30 u.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.
Programma zaterdag 15 november:

Jongens junioren:

Zandv. IA—Rood Wit IA 14.30 u.

BMHC 1B—Zandv. 1B 15.15 u.

Scheybeeck 1C—Zandv. 1C 15.15 u.

Meisjes junioren:

Zandv. 1B—Strawberries 1B 15.15 u.

Tot onze grote droefheid ging heden,
na een werkzaam leven, vredig van
ons heen, mijn dierbare zorgzame
man, onze lieve vader, behuwdvader
en opa

DIRK VAN DER WERFF
op de leeftijd van 69 jaar.

Rust mijn ziel,

Uw God is Koning.

C. van der Werff-Keur
J. van der Werff
J. van der Werff-Rieu
Cocky

Zandvoort, 12 november 1969
Van Ostadestraat 22

De teraardebestelling zal plaatsvin-
den zaterdag 15 november v.m. 10
uur op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

Vertrek vanaf het Sterfhuis ± 9.45 u.

Met leedwezen geven wij kennis van
het overlijden van onze beste zwa-
ger en Oom

D. VAN DER WERFF

Zijn nagedachtenis zal ons in ere
blijven.

Zwagers, schoonzusters
neven en nichten,

Zandvoort, 12 november 1969

Programma zondag 16 november:

Dames senioren:

Forward 1—Zandv. 1 12.30 u.

Rapid 1—Zandv. 2 u.

Rapid 2—Zandv. 3 1' u-

Zandv. 4—Amsterdam 6 12 u.

Heren senioren:

Zandv. 1—Gooische 3 14.30 u.

Zandv. 2—Schaerweyde 5 13 u.

AMVJ 4—Zandv. 4 14.30 u.

Veteranen:
's-Hertogenbosch—Zandv. 13 u.

K.J.C. „ZANDVOORT"
K.J.C. Zandvoort speelde woensdag j.l. de

9e ronde van het kersttournooi. De stand

luidt thans: „ , ,

1. de hr. A. Akersloot 16% pt; 2. de hr.

P. Paap 16 pt; 3. de hr. H. Lamorée 15

pt en 4. de hr. J. Meyer 15 pt.

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Leesbibliotheek

Romans:

Bell - Moord bij maanlicht (Det.) 1968

Habe • Erfenis zonder glorie. 1968
Hailey - Airport. 1969
Hamelink - De rudimentaire mens. 1968

Hassel - Vernietig Parijs. 1969
Kenyon • Lady Hamilton. 1968
Queneau • Zazie in de metro. 1968
Norel - Politie te water. 1966
Stewart - Aairs above the ground. 1965

Thackeray - Vanity fair. 1967
Daudet - Lettres de mon moulin. 1869

Demaison - L'Etoile de Dakar. 1963

Ontwlkkelingslektuur:

Bouwmeester • Facetten van het neder-

landse schaakleven. 1968
Bouwhof - Handelsrekenen voor h.bs. a I.

1967
Von Daniken - Waren de goden kosmonau-

ten. 1969
De dood verandert. 1968
Duvall - Liefde, sex, geluk. 1968
Eastman - Advies voor 9 maanden. 1968

Groenendijk Biologie. 1968
Londen in de wandeling. 1968
Maeterlinck • La sagesse et la destinée.

1968
Marcuse - Geweld en vrijheid. 1968
Het nieuwe volk Gods. 1968
Nooteboom - Een ochtend in Bahai. 1968

Pfefferkorn - Stijlen. II 1968
Sandström - Psychologie van het op-

groeiende kind. 1968
Tien, voor de tieners. 1968
Ullén - Zo werkt uw auto. 1968
Wetenschappelijke bibliotheken. 1969
Winkler Prins • Boek van het jaar 1969.

Dankbetuiging

Voor uw hartelijke bewijzen van deelneming
en medeleven met het overlijden van mijn
innig geliefde vrouw en onze zorgzame
moeder, behuwd-, groot- en overgroot-
moeder

ALIDA VAN DER MEM-ROEMER
betuigen wij U onze oprechte dank.

Uit aller naam:
H. P. van der Meij

Zandvoort, november 1969
Brederodestraat 9

Dankbetuiging

Voor de blijken van belangstelling en mede-
leven bij het heengaan van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, behuwd-, groot- en
overgrootvader

WILLEM PAAP
betuigen wij langs deze weg onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
G. Paap-Meijer

Zandvoort, november 1969
Hogeweg 17

Dankbetuiging

Getroffen door de vele blijken van mede-
leven na het heengaan van mijn echtgenoot

ERNST WEBER
wil ik u, mede namens mijn kinderen, op-
recht hiervoor op deze wijze bedanken,
daar het mij niet mogelijk is dit persoon-
lijk te doen.

M. Weber-Brokstra

Zandvoort, november 1969

Dankbetuiging

Voor uw deelneming bewezen bij het over-
lijden van mijn man en zorgzame vader

WILHELM SPEKKERS
Uit aller naam:
Mevr. M. Spekkers-Onclin
en kinderen

Zandvoort, november 1969
Leeuwerikenstraat 1

Dankbetuiging

Voor uw hartelijke bewijzen van deelneming
en medeleven met het overlijden van mijn
innig geliefde man en onze zorgzame va-
der, behuwdvader en opa

PETRUS JOHANNES SCHELVIS
betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
C. M. Schelvis-Dijkmans

Zandvoort, november 1969

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

WATERGETIJDEN
nov berijdbaar

' HW LW HW LW strand

16
17
18
19
20
21
22

8.00
9.14
10.39
11.55
0.23
1.15
2.00

3.30 20.33
4.30 21.55
5.30 23.20
7.00 —.—
8.00 12.48
9.00 13.36
10.00 14.17

Samengesteld door P. van

16.00
17.00
18.30
19.30
20.30
21.30
22.00

der

12.00-18.30
13.00-19.30
14.30-21.00
16.00-22.30
4.30-10.30
5.00-11.30
6.00-12.00

Mije Kczn.

ZEEPOST

Met de volgende schepen kan zeepost wor-

den verzonden. De data, waarop de korres-

pondentie uiterlijk ter post moet zijn be-

zorgd, staan achter de naam van het schip

vermeld.

Argentinië: m.s. 'Alioth', 18-11

Australië: m.s. 'Waalekerk', 20-11

Brazilië: m.s. 'Alioth', 18-11

Canada: m.s. 'Eemstroom', 18-11

Chili: m.s. 'Jytte Skou', 18-11

Kenya, Oeganda: m.s. 'Palabora', 21-11

Ned. Antillen: m.s. 'Memnon', 18-11

Nieuw-Zeeland: m.s. 'Port Sydney', 21-11

Suriname: m.s. 'Hermes', 17-11

Verenigde Staten van Amerika:
m.s. 'Mosel-Express', 17-11

m.s. 'Atlantic Star', 20-11

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:

m.s 'Montaigle', 17-11

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-

kantoren.

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE - MASSAGE
Alleen volgens afspraak!

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort, telefoon (02507) 3377

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN,
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN;
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.
P. Flieringa. Braderodestr. 1, tel. 2181.
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091.
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,
J. F. Zwerver, Julianaweg 1a, tel. 2499.
telefoon 5600.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 15 en zondag 16 november:
Zr. E. Reitsma, Van Lennepweg 42,
telefoon 2382.

APOTHEEK:
15—21 november:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.
Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 32 33.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 16 november:

Kerk:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. P. van der Vloed,

Jeugdkapel:
10.30 uur: de heer G. J. Kwakkel.

Kerk:
18.30 uur: Jeugddienst.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

Zondag 16 november:
10.30 uur: dr. S. L. Verheus, (d.g.) te

Amsterdam.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15

Zondag 16 november:
GEEN OPGAAF ONTVANGEN!

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN:
zaterdag 19.30 u„ zondag 9.30, 11.30u,

BIJKERK NOORD, Linnaeusstraat

H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 1 1 u.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag 3 uur n.m. Samenkomst in 'Pniël',

Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Madoerastraat 1, Haarlem N.
Zondag 9.30 en 16.00 uur;

Woensdag 20.00 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 10.00 uur: korte . bijbelbespre-

king. Paradijsweg 16 te Zandvoort.
Maandag 19.30 uur: bijbelstudie, Para-
dijsweg 16 te Zandvoort.
Zaterdag 9.30 uur: korte bijbelbespre-

king, Paradijsweg 16 te Zandvoort.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 16 november:

9.45 uur, Hilv. I. Radiotoespraak door
dr. Van Rijsinge. Onderwerp: 'Welvaart,

welzijn en wij'.

agenda
voor de openbare vergadering van de

Zandvoortse gemeenteraad op dinsdag 18

november a.s. om 20.00 uur in het ge-

meentehuis.

1. Notulen van de vergadering van 21 ok-

tober 1969.

2. Ingekomen stukken.

3. Benoemingen, enz.

4. Begrotingswijzigingen.

5. Pré-advies inzake een brief van K. J.

W. van den Broek over de toepassing
van de Woonruimtewet 1947

6. Verlenging ontruimingstermijn onbe-
woonbaar verklaarde woningen.

7. Wijziging beheersverordening en ver-

ordening schattingen grondbedrijf,

8. Vaststelling vergoedingen in de kosten
van eksploitatie en van het vakonder-
wijs voor het bijzonder onderwijs over
1968.

9. Garantie geldleningen voor woning-
bouw door partikulieren.

10. Aanschaffing leermiddelen t.b.v. de
Mr. G. J. van Heuven Goedhartschool
(o.g.l.o.).

11. Lidmaatschap Raad der Europese Ge-
meenten.

12. Verkoop van grond in plan Celsius-

straat II.

13. Bouwterrein Boulevard de Favauge

—

Burg. van Alphenstraat.

14. Bouwplan voor 163 woningwetwonin-
gen aan en nabij de Lorentzstraat.

15. Herziening Streekplan voor Zuid-Ken-
nemerland 1970.

16. Rondvraag.

OPBRENGST
KLAPROOSKOLLEKTE
De onlangs in Zandvoort gehouden Klap-

rooskollekte — inzameling t.b.v. het werk
van het Nederlands Oorlogsgraven Comité— heeft ƒ 662,81 opgebracht.

Speciale

Aanbieding

Jenever 8,75 p. ltr.

Oude jenever 8,95 p. Itr.

Vieux 8,95 p. ltr.

Citroen jenever 7,95 p. ltr.

Citroen BRANDEWIJN ... 6,95
BESSENJENEVER 6,95

Sherry, 3 flessen 10,

—

Sandeman Sherry 5,95

Black & White whisky 15,45

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

3569 Sekretariaat- 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 18 ,

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver-
lorenstraat 68 .

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-
voortselaan 365,^ Bentveld, SAAB-
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service
en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming
oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vèrt.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-

burghstraat 5, Haarlem

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,
Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN?
TER WOLBEEK BELLEN!

(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en
Boo'dschappendienst, dag en nacht

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

Haig whisky 13,95

White Label whisky .... 13,95

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van maandag 17 no-
vember 1969 gedurende een maand ter

gemeentesekretarie voor een ieder ter in-

zage liggen:

1. een ontwerp tot wijziging van de voor-
schriften behorende bij het bestem-
mingsplan Keesomstraat;

2. een ontwerp tot wijziging van de voor-
schriften behorende bij het bestem-
mingsplan (voorheen uitbreidingsplan)
Noorderduinweg II.

Gedurende de termijn van de terinzagelig-

ging kan een ieder schriftelijk bij de ge-

meenteraad bezwaren tegen deze ontwer-
pen indienen.

Zandvoort, 10 november 1969

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

Johnny Walker
Ballantine
White Horse ...

15,95
. 15,95
. 15,95

Remy Martin
Cognac Bisquit

***
19,50

NU 15,95

Bisquit Monopole 13,95

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — ^Tel. (02507) 2135

VOOR AL UW DRUKWERKI
VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK
»•

Courvoisier
Hennessy .

.

Martell

16,95
16,95

NU 15.95

Drambuie . 16,85

D.O.M. Benedictine 16,75
Grand Marnier 15,25
Cointreau 15,95
Pernod p.ltr 17,95
Vieille Cure 16,85

WIJNHANDEL

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Gratis bezorgen!

Makelaar °<G -

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 • Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën.

Sint Nicolaas-

geschenken

Ruime sortering in:

KAPTAFELS
LADENKASTJES
WANDTOILETJES
TAFELKLEDEN
LAKENSETS
SPREIEN

PLAIDS

SLAAPKAMER-
KLEEDJES

SIERKUSSENS

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 • Telefoon 2119

Klein en groot
eten -ApWerff'sbrood
Gasthuisplein 3, telefoon 2129
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SLAGERIJ

G
HALTESTRAAT 3

500 gram BIEFLAPPEN 4.15

500 gram FIJNE RIBLAPPEN 3.98

500 gram ROSBIEF 4.88

250 gram BIEFSTUK (mals) 2.78

750 gr. pracht

OSSELAPPEN

4.28

500 gram

HACHé-VLEES

2.25

FILET AMERICAIN

0.98
2 stuks 1,78

DINSDAG:

500 gram HAMLAPPEN

3.98

WOENSDAG:

500 gr. heerlijk

vleesgehakt 1,68

3 slavinken 0,00

3 frikandellen 0,99

3 hamburgers 0,99

500 gram HAASFILET 5.20

500 gram VARK. FRIKANDO 4 88

500 gram VARK. ROLLADE 4.88

500 gram HAMLAPPEN 4.48

WEEKENDREKLAME :

100 gram HAM en
100 gr. HAAGSE
LEVERWORST,

samen

DONDERDAG
1 kg. doorregen
rundlappen 3,98
250 gram
BIEF TARTAAR 1,68
250 gram
rauwe lever 0,79

100 gr. ossehaas 2,20

500 gr. kalfslappen 4,98

500 gr. lende 5,75

500 gr. staartstuk 5,75

500 gr. Entre Cóte 5,75

500 gr. ossestaart 1 ,78

500 gr. hamsch ijf 2,50

500 gr. schenkel m. been 2,50

HEERLIJKE VLEESWAREN:

150 gr. gel. lever 1,19
150 gr. pekelvlees 0,89
150 gr. boterh.w 0,79
150gr.saks 0,69

150 gram gebraden
gehakt 0,69

150 gr. boerenworst 0,98
150 gr. paté 0,98

150 gram
Hongaarse Mix 0,98
150 gr. achterham 1,59

150 gram
gebr. rosbief 1,59
150 gram
gebr. frikando 1,59

150 gram
gebr. kalfsrollade 1,59
150 gr. osseworst 0,98
150 gr. cervelaatw 0,98
150 gr. gek. worst 0,69
250 gram
heerlijke leverworst 1,05

250 gram heerlijke

gekookte worst 1,25

RADIO PEETERS N.V.
heeft de scherpste prijzen

voor Zandvoort en omstreken
bovendien de beste en langste service!

In tegenstelling tot Cash & Carry

WORDT UW TOESTEL GRATIS BEZORGD
Q UW OUDE ZWART-WIT T.V. KAN OOK NOG INGERUILD

WORDEN!
^GRATIS SERVICE!! GRATIS PROEFPLAATSING EN

DEMONSTRATIE!

£ GRATIS GARANTIE!
LEVENSLANGE BEGELEIDING — 50 JAAR ERVARING.

Q Financiering tot 18 MAANDEN mogelijk ! !

MMm..:

ARISTONA T.V.

61 T 186 van ƒ 770,— voor

598,-
met inruil

Houten kast.

ARISTONA KLEUREN T.V.

65 K 141 van ƒ 2350,— voor

1995,-
met inruil

Groot beeld

«O

ƒ 100,— TOT ƒ 200,— VOORDEEL
op de catalogusprijzen van zwart-wit T.V.'s en f 350,— a ƒ 400,— voordeel op de

catalogusprijzen van kleuren T.V.'s.

HAAST U, want de belangstelling VOORAL voor KLEUREN T.V. is dermate groot, dat
de fabrikanten van de goede merken reeds levertijden van ± 2 maanden moeten stellen.

Vergelijk onze prijzen met die van onze GOEDE concurrenten en U zult dan bij ons
komen kopen!

EIGEN TECHNISCHE DIENST EN ANTENNE-INSTALLATEURS
10 TECHNICI EN 5 SERVICE-AUTO'S.

DIT KAN ALLEEN

RADIO PEETERS N.V.
PASSAGE 11 — TELEFOON 5458 — ZANDVOORT

Van Woustraat 74 - 76 - 82 - 84 — Amsterdam — Telefoon 76 03 33
(UW GROOTVADER KOCHT REEDS BIJ ONS!!!)

mammmamm/mamÊËÊËBÊmuÊmÊmmMÊmÈmÊmantmmammBBmÊUËiBammmmÊmmBm

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingshedrijf

• AANLEG

• OMBOUW
• ONDERHOUD

• REPARATIE

¥ CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

* OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies!

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

Ned. Protestanten Bond houdt voor de verbou-

wing van de kerk in Brugstraat 15 een

OERGEZELLIGE

BAZAR
met van alles wat, van fraai tot zeer fraai, van
fijn tot heel fijn, te koop of te winnen; dus: Sint

Nicolaasgeschenken.

dinsdag 18 november
van 2-5 uur Verkoopmiddag
's avonds van 7.30—10 uur: BiBaBazar.
KIENEN om mooie en heerlijke zakenaanvang 8.30 uur.

woensdag 19 november
van 2-5 uur
VOOR DE KINDEREN en anderen: leuke spelen,

leuke prijzen.

's avonds van 7.30— 10 uur:

Rad van Avontuur (prijzen!!!) en LOTERIJ
(prachtige prijzen!)

Dat is het!

Geef een leuke KINDERREPORTAGE
cadeau voor Sinterklaas of Kerstmis.

Tijdelijk
10 Wereldpostkaarten
voor i 15,—
vanaf 15 nov. t.m. 30 nov. 1969

Rob Langereis
Koningstraat 25, Zandvoort, tel. 02507 - 3233

Dames,

zoekt U een

bijverdienste
Komt U dan eens langs, wij hebben nog enkele
dames nodig voor inpak- en sorteerwerk.

Prettige sfeer, muziek tijdens het werk.

Werktijden kunnen nader overeengekomen worden

Verdienste voor een volle werkweek, v.a. 23 jaar,

f 152,76 bruto per week.

^
Corodex n.v
NOORDERDUINWEG 48 — TELEFOON 2541

J
Gevraagd: werkster

ACHTERWEG 1 — TELEFOON 2135

Wij zijn zaterdag 15 nov.

de gehele dag gesloten

Fa. J. v. DUIVENBODEN, Haltestraat 45

Voor piano's

Van Kessel

Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem! tel. (023) 323214

Schilders-

bedrijf

U.C. v. (fO%
Telefoon 2638

Te koop aangeb.: stalen

Noren met schoen, mt. 43.

Matthijs Molenaarstr. 18,

telefoon 3097.

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van Installaties of onderdelen voor zelfbouwers

dèuto en AJerkuurbedryl

andvoort'

SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRIN
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Te koop wegens verhuizing:
2 kuipstoelen ƒ 15,-; 2 per-

soons slaapbank ƒ 75,-;

ronde tafel, 2 armstoelen.
4 stoelen, dressoir, thee-
meubel ƒ 200,-; ligstoel m.
losse kussens

t
f 25,-; aard-

gas radiator ƒ25,-; 1 pers.
opklapbed m. ombouw met
spiraal en matras f 50,-;

wasbak m. marmeren op-
stand f 40,-; keukentafel
met 2 stoelen. Koekoeks-
weg 4, Aerdenhout. Na 19
uur.

Te koop aangeb.: 2 kleine

en 1 grote oliekachel.

Telefoon 2667.

VOOR DE SINT

Een leuke
kinderfotoserie

Verder ook camera's, view-
nasterschijven.

En onze bekende 1 minuut

PASFOTO'S.
BIJ:

FOTO HAMBURG
Grote Krocht 19, telefoon
02507-2510.

^fflcde du ^^dóóa^e 9
voor de modebewuste vrouw.

Sinterklaas zei tot zijn knecht,
Die modezaak aan De Passage is nog niet zo slecht

Ik zag daar mantels, pakjes en japonnen,
Leuke blouses, pantalonnen.
Pullovers, mutsen en handschoenen,
O, teveel om op te noemen,
Ga daar eens een keertje neuzen,
Ge vind er vast iets naar uw keuze!

PASSAGE 9 TELEFOON 5965

Charm. dame, 50 jr , slank
postuur, zoekt ser. kennis-
making m. dito heer, mid-
denstand. Br. ond. nr. 9004
bur. Zandv. Courart.

K

Te koop: Jazz gitaar met
hoes ƒ37,50; T.V., Philips,

groot beeld ƒ 85,-; beiden

i.z.g.st.; 3-pits aardgasstel,

Alagan, ƒ 45,-. Zeestr. 37
huis, telefoon 4590.

SINT en PIET op bezoek?
Bel 4690, na 20 uur!

Bè Boterhoven de Haan
gedlpl. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avondsl

Te koop: klein dwergaapje,
geheel, tam, ƒ85,-; Pape-
gaai, jonge vogel met kooi,

ƒ 85,-; Beo, begint te spre-

ken, met kooi, ƒ 85,-. Tel.

070-111097 of 652405.

TE KOOP AANGEB. weg.
vertrek: een gehele inboe-
del, w.o.: zitk. ameubl.,
eetk. ameubl., elektr. forn.,

+ pannen, bedden, matras.,
kasten, tafels, servies, etc.

Alles moet weg!
Tel. 3480, na 18.30 uur.

Welke flinke zelfst. werk-
ster wil nieuw huis schcron-

maken, evt. ook voor weke-
lijks. Br. ond. nr. 9001 bu-

reau Zandv. Courant.

Houdt vrij, maak vrij voor
de bazar bazar bazar
bazar bazar bazar bazar
dinsdag en woensdag
18 en 19 november a.s.

dagelijks van 2-5 uur en
7.30-10 uur bij de NPB,
Brugstraat 15. Van fraaie

tot zeer fraaie artikelen

en voorwerpen, ook voor
Sint Nicolaas de bazar
bazar bazar bazar bazar.
bazar bazar bazar bazar
Niet vergeten, dus noteren.

Te koop: ski-schoenen, zo
goed als nieuw, mt. 35 en
39; hockey schaatsen, mt.
38 a 39; elektr. basgitaar,

(merk Klira); uitgebr. Sca-
lectrix-baan. Dr. C. A. Ger-
kestraat 143, tel. 3847.

Nette jongeman zoekt
kamer/zolder v. perm. tel.

4163.

Gashaard te koop, z.g.a.n.,

12.000 cal. Gr. Krocht 28,
telefoon 2654.

Te koop: bruidsjapon met
sleep, mt. 42-44 en toebe-
horen. Tel. 2509 tussen 9-

6 uur.

B.z.a.: zelfst verkoopster,
onversch. welke branche
Br. ond. nr. 9005 bureau
Zandv. Courant.

Antieke tinnen lepels ƒ 5,50
p.st. Tel. 4572, na 6 uur.

Gevraagd: WERKSTER.
Achterweg 1, tel. 2135.

Te koop: Vespa, iets defekt
Fahrenheitstraat 36.

Te huur: gestoff. zit-slaap-

kamcr met cv. en aparte
keuken. Tel. 02507-5065.

Voor kapitaalkrachtige op-
drachtgevers WOON- en
WINKELPANDEN te koop
gevr., zowel leeg als voor
belegging. Verkopers beta-
len geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VEMA',
Harddraverlaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

Te koop: zwarte bontman-
tel, Kidskin, klassiek model
mt. 38-40, z.g.a.n.

Telefoon 2018.

Te koop aangeb.: bankstel,

i.pr.st. Stringer, Koning-

straat 15, tel. 5879.

Wie heeft verkoopruimte te

huur voor a.s. seizoen,
hoeft niet groot te zijn,

maar wel op druk punt.

Hoge huur geen bezw. Br.

ond. nr. 9002 bur. Zandv.
Courant.

WOONRUIMTE
Wij bieden in ons bedrijfs-

pand aan jonge Zandvoort-
se echtp.i en a.s. echtp.
woonruimte aan. Br. ond.
nr. 9003 bur. Zandv. Crt.

Flinke werkster gevr. voor
1 ocht. p.w., van 9 tot 12
uur. Mw. Beynes, Boule-
vard Paulus Loot 63. •

Te koop: zeer solide gewa-
pend polyester roeibootje,
ca 3 m. lang, geschikt v.

tenminste 2 volwass., voor-
zien v. drijflichamen en
mogelijkh. van bevestiging
van aanhangmotor. Zeer
gesch. voor vissen op zee.
Compl. m. riemen en wa-
gen ƒ 450,-. Te bez. in

Zandv., na tel. afspr. 023-
26 28 94, na 7 uur.

Garage gevr., omgeving
Flemingstraat. Tel. 5394.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein
buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

Abonneert u

od de

Zandvoortse Courant
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ARTIKELEN
KORTING

KDOPf*

Tuiniert U zelf?

TOM LOOS
tovert rechtstreeks van de groothandel:

DUINZAND, METSELZAND
ZWARTE GROND
GRINT en GRASZODEN
MEST
GEKLEURDE TEGELS
FLAGSTONES
PADTEGELS
GRINTTEGELS

OPRUIMEN VAN ZAND EN PUIN!

TRANSPORTBEDRIJF

VOOR UW

Ausfin-Moiïiobsel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023-24 28 30

STICHTING „GROOT-KIJKDUIN" - KINDERHUIS
Dr. Smitstraat 7. tel. (02507) 2697 te Zandvoort

In ons Kinderhuis wordt gevraagd een

JUFFROUW
voor de huishoudelijke dienst of een

ECHTPAAR
voor dezelfde werkzaamheden, waarbij de man
enige vaardigheid dient te hebben in het verrich-
ten van kleine reparaties.

Sollicitaties schriftelijk of telefonisch te richten
aan de direkteur.

i^ër6ë€è :

èrï&'

ciióon <zcfcince~

'%l /'.^daarvsjaagt 'U !?'
' "'t

KosiyerlorVhstraat 49
Za ridyóö rt Te I .

• 4492

/oor elk klusje of karwei, het hout van

W. J&ÜSEN hoort er bij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuiverings-
installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107.

Deelnemer Sint Nicolaas-aktie

47-50
voor
10pijlessen
Vervolg- en losse

lessen: f 7,50

Fonkelnieuwe V.W.'s
Zandv., Oosterparkstr. 41,
telefoon 25 07 • 36 60.

AUTORIJSCHOOL

ylRMA'
Gedlpl. VAMOR

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf - Glas Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Wasautomaten
HOGE inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

E. v.d. BERG
METAALBEDRIJF

Bel 4852
voor hek- en rasterwerk,
schuttingbouw en diverse
reparaties.

Assurantie kantoor

E. J0NGSMA & ZOON
Oranjestr. 2-12, tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster

Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121

Telefoon 4024.

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett • Volkswagens •

Opeis Kapitan - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2. tel. 4200 en 3652

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)
316092 - Haarlem.

BEHANG
KEUR -VERF

Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau

BRUSH UP
YOUR ENGLISH

Conversatie, examenopl.
door lerares M.O. Mej. J.

W. van Overklift, Zand-
voortselaan 293, Bentveld.

Telefoon (023) 24 10 15.

wmmQf*

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financtering mogelijk

^
WEGENS ENORME AANKOPEN
ORGANISEREN WIJ EEN GRANDIOZE

TAPIJTVE OOP!
ALLE BEKENDE MERKEN VAN
BINNEN- EN BUITENLANDSE

FABRIEKEN, LEVEREN WIJ THANS

tSiroct uit voorraad
met W°/o korting

BOVENDIEN, door onze eigen stoffeerders

GRATIS GELEGD!
met 5 jaar schriftelijke garantie

NU PROFITEREN BIJ:

„'t HOLLANDSE HUIS"
A. W. van Graas

Lange Veerstraat 25-33 - Haarlem - Tel. 32 06 06

V .

I
GE 'GEVRAAGD:

TYPiSTE
voor afwisselende werkzaamheden op klein mod.

kantoor. (Steno-diploma strekt tot aanbeveling).

'Sunclass Bungalows' Bouw- en Expl. Mij. N.V.

Bouwes Palace 5a-5/6, Zandvoort.

Wegens vele aanvragen een extra bus op .

Donderdag 20 november

naar de IJsrevue

,Holliday on ice'
te Amsterdam.

SJOUKJE DIJKSTRA-JOAN HAANAPPEL
Reserveert s.v.p. tijdig!!

Reisbureau Kerkman
GROTE KROCHT 18 TEL. 2560 OF 2600
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ 10,- per jaar

per post ƒ 11,-; buitenland / 13.-

losse eksemplaren 20 cent
postgiro 1918910,
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135
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ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

raad lang van stof

over aanstelling

top-ambtenaresse bij pw

Het leek in het begin allemaal nogal glad-

jes te verlopen In de openbare raadsverga-

dering van dinsdagavond j.l. Er waren wat

ingekomen stukken — o.a. een brief van

Gedeputeerde Staten van Noordholland

over wegenplannen en een brief van het

Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort inzake

de benoeming van een nieuw bestuur en

zelfs de notulen van de vergadering van

21 oktober j.l. waren door de oppositie ge-

nadig aangenomen! Nee, het zag er niet

naar uit dat het 'een latertje' ging worden.

Even te voren had de raad met alge-

mene stemmen de heer P. Keur tot raads-

lid benoemd, nadat de kommissie van on-

derzoek der geloofsbrieven, bij monde van

mevr. Hugenholtz, een positief rapport

had uitgebracht. De heer P. Keur zal de

fraktie van de prot. christelijke groepering

kompleteren, nadat de heer Gosen vorige

maand als raadslid bedankte.

Toen kwamen de benoemingen en de

eervolle ontslagen. De heer J. Visser, amb-
tenaar bij de dienst van publieke werken,

werd met ingang van 1 februari 1970 eer-

vol ontslagen in verband met het bereiken

van de pensioengerechtige leeftijd. Ditzelf-

de gold voor de heer J. Heemskerk, kom-

mies A bij deze dienst. En daar ging het

opeens allemaal om. B en w hadden voor-

gesteld in zijn plaats te benoemen mej. H.

Mes te Amsterdam.' Deze dame maakte al

meteen geschiedenis doordat zij er de oor-

zaak van werd dat de raad een uur lang

in besloten zitting overging! Het ging zo:

De heer ATTEMA (vvd) verwonderde zich
er over dat deze benoeming niet in de
kommissie van publieke werken was be-
handeld en vroeg — omdat hij namen en
persoonlijke zaken moest noemen — een
besloten vergadering over deze kwestie.
VOORZITTER ging er onmiddellijk op in

en hamerde de openbare zitting gesloten.

Het was toen 10 minuten over acht. Bijna
een uur jater (21.05 uur) gingen de deu-
ren weer open voor publiek en pers en
daarna werd het hele geval op zodanige
wijze in het openbaar behandeld dat ieder-

een zich verbaasd afvroeg waarom er dan
wel een uur achter gesloten deuren moest
worden gepraat!
De heer DUKKERS (kvp) vond het een

duistere zaak dat een dergelijke benoeming
niet een normale procedure had: een voor-
dracht met verschillende namen en natuur-
lijk behandeling ih de kommissie van PW.

Wethouder OOSTENRIJK zei dat daar
geen tijd voor was, de kandidaatstelling
was nog niet rond toen de kommissie
moest vergaderen.
VOORZITTER had daar nog wel het een

en ander aan toe te voegen. Ten eerste
waren er wel meer sollicitanten, wel zeven,
maar er was niemand bij uit Zandvoort.
Toen er van de zeven eentje uitverko-

ren werd — mej. Mes — was het niet

meer mogelijk de kommissie te rapporte-
ren, zodat b en w het raadsvoorstel in-

diende. Zonder kommissie. Anders had
men weer een maand moeten wachten en
dat was niet verstandig als je de hand op
zo'n goeie kracht kan leggen.

De heer v.d. WERFF (prot. chr) betrok
er de (niet sluitende) begroting in. Hij

vond de benoeming van een dure kracht,

nu de gemeente voor een begrotingstekort
staat van ruim 350.000 gulden, geen juiste

gang van zaken.
De heer JANSSENS (bp) zag geen

enkele noodzaak voor haast. Eerst de kom-
missie inschakelen en dan maar in de raad.
Dus een maand aanhouden.
De VOORZITTER en wethouder KERK-

MAN moesten dit ten sterkste ontraden.
De laatste deelde mede dat mej. Mes de
beleidsadministratie gaat voeren. Er is bij

de afdeling personeelszaken van publieke
werken een grote achterstand. De brieven
hopen zich op, zei de wethouder. Overi-
gens moet een belangrijke funktie zo spoe-
dig mogelijk worden aangevuld als er een
vakature ontstaan is.

De heer KOK (azb) zinspeelde er op
dat er best wat harder kon worden ge-

werkt bij de gemeente. Men werkt hier 36
en een kwart uur per week, terwijl dit in

andere gemeenten 41 uur of nog langer is.

Wellicht is er, met een schepje er op
gooien — een ambtenaar uit te sparen!
Spr. wilde eerst een onderzoek alvorens
over te gaan tot een benoeming.

Voorzitter vestigde er de aandacht op
dat déze speciale funktie moest worden
vervuld. Mej. Mes was een uit de zeer wei-

nigen, die uitstekend bevonden werd.
De heer v.d. MOOLEN (pvda) zei dat

deze funktie — op advies van de verfika-

teur — gekreéerd was om de dienst effi-

ciënter te laten werken. Dat was al in

1967. We moeten maar liever niet de klok
terugdraaien! vond hij.

Voor de afwisseling ging men toen stem-
men. Eerst over het voorstel Janssens

—

Kok (aanhouden van het voorstel van b en
w). Het werd verworpen met 6—9. Toen
over het voorstel van de heer Dukkers, die

(gesteund door de hr. Flieringa) de kwes-
tie eerst in de kommissie van pw wilde

doen behandelen. Het kwam in feite dus
ook op een maand aanhouden neer. Ook
met 6—9 verworpen. In beide gevallen
stemden voor: de heren Janssens, Flieringa,

Kuypers Wentink, Kok, Dukkers en van der
Werff.

Toen er over het eigenlijke benoemings-
voorste!, zoals het ter tafel lag, zou wor-
den gestemd, begon het opnieuw:
de heer DUKKERS vroeg een voordracht.
Voorts rezen er bij hem nog enkele vragen,
zei hij. O.a. deze: Indertijd werd de heer
Heemskerk van het Bureau Huisvesting
overgeplaatst naar Publieke Werken. Mis-
schien kan er nog eens 'geruild' worden of
is er niet een andere ambtenaar bij de
dienst van publieke werken, die deze funk-
tie kan vervullen? En waarom moest mej.
Mes meteen kommies worden?
VOORZITTER deelde mede dat mej. Mes

de enige goede was.
Maar de heer DUKKERS hield vol. Hij

zou het wel eens goed vinden dat de be-
wijsstukken van bekwaamheid (ook in het
algemeen gesproken) werden geverifieerd.
Volgens deze stukken korrespondeert deze
juffrouw in het Frans, Duits, Engels,
Zweeds of Spaans of zij heeft er diploma's
van.

VOORZITTER ging een geschrift voorle-
zen, waarin bijzonder hoog werd opgege-
ven over de nu al veel besproken ambte-
naresse. Uit de zeven sollicitatanten ble-

ven er uiteindelijk twee over: mej. Mes en
nog een mijnheer, maar deze laatste had
een heel eigen en oorspronkelijke opvat-
ting omtrent arbeidsverhoudingen en die
opvatting maakte hem ongeschikt voor de
gemeente Zandvoort.

Mej. Mes daarentegen heeft een heel
plezierig karakter en is geen Kenau-type!
Toen wilde de heer DUKKERS inzage

hebben in de advertentie, die voor deze
sollicitatie was opgesteld. Die bleek on-
vindbaar. Maar dat was niet erg, want
VOORZITTER bracht nu het voorstel in

stemming. De briefjes — vijftien stuks —
bleken acht maal de naam van mej. Mes
te bevatten, een was er blanko en de an-
dere zes stemmen waren naar de mening
van voorzitter ongeldig, omdat er 'tegen'
op stond. - *

Toen ontstond er nog een debatje tus-

sen voorzitter en de heer JANSSENS, die
het er niet mee eens was dat een stem on-
geldig is als men tegen is.

VOORZITTER; 'U moet gewoon namen
of een naam op een stembiljet zetten!'

Hiermee was de kous af en mej. Mes kan
aan het werk bij publieke werken.

van gnep-vaccin

kan men redelijke bescherming

verwachten

algevaardigden niet gelukkig

met huisvestingsbeleid van b en w

Op een .onlangs in Chicago (VS) gehouden
filmfestival voor korte speelfilms en doku-
mentalres heeft de Zandvoortse cineast
Thijs Ockersen met zijn dertig minuten du-

rende speelfilm - 'Surprise-Surprise' — die

gisteravond door de vpro op het eerste t.v.

net werd uitgezonden — een derde prijs

behaald. In zijn rapport liet de jury zich

bijzonder waarderend uit over de regie-

kwaliteiten en vindingrijkheid van Ockersen.
De film, waarmee de cineast met sukses

eksamen deed voor het einddiploma van de
Nederlandse Filmakademie begin juli van
dit jaar, zal binnenkort in een aantal ante-

rlkaanse bioskopen gaan draalen.

Het huisvestingsbeleid van het kollege van

b en w kwam in diskussie naar aanleiding

van een brief van een Zandvoortse inge-

zetene, de heer K. van den Broek, die in

zijn schrijven aandacht vroeg voor de toe-

passing van de Woonruimtewet 1947. Op
vele punten vond adressant deze toepas-

sing onjuist.

B en w stelden voor deze brief voor ken-

nisgeving aan te nemen. Maar dat ging nog
niet direkt door!

De heer ATTEMA (vvd) zei dat de huis-
vesting een levensgroot probleem voor de
gemeente is. Hij wist er — uit hoofde van
zijn beroep — wel het een en ander van!
Terecht, stellen b en w dat geen enkel sy-
steem volmaakt is, maar in dit geval moest
spr. zich achter de heer Van den Broek
scharen. Er wordt inzake de huisvesting
hier met twee maten gemeten, aldus spr.,

één voor partikulieren en een voor de wo-
ningbouwvereniging EMM. Talloze woning-
zoekenden zijn misnoegd, moest spr. kon-
stateren en vaak terecht. Zou het niet eens
tijd worden het huisvestingsbeleid te her-
zien en aan te passen aan de normen, zo-
als die ook voor omliggende gemeenten
gelden. Zandvoort heeft zich daar niet bij

aangesloten. Ook zou het nuttig zijn eens
een rapport van het hoofd van het Bureau
Huisvesting te krijgen.

De heer v.d. MOOLEN (pvda) vond dat
de heer ATTEMA altijd zat te hakketakken
op EMM en hij 'toonde aan dat er geen
sprake was van achterstalling van partiku-
liere eigenaren.

De heer DUKKERS (kvp) vond dat de
'kollega's aan de overzijde' — de pvda-
fraktie, iedere opmerking, die over hst huis-
vestingsbeleid wordt gemaakt, opvatten
als kritiek op EMM! Spr. was van mening
dat de enige norm die toegepast dient te
worden die van de urgentie voor de betrok-
kenen was. 'U moet u laten leiden door de
noodzaak voor de woningzoekenden', aldus
spr. die nog opmerkte dat maar al te vaak
woningen moeten worden afgedwongen van
EMM.
De heer JANSSENS (bp) voelde veel

voor een gekombineerde vergadering tus-
sen b en w de schrijver van dit adres (v.d.
Broek) de woningbouwvereniging en zelfs
daarbij een vertegenwoordiger van het mi-
nisterie voor volkshuisvesting. Hoe staat
h'et overigens met de nieuwe richtlijnen die
minister Schut aan de gemeentebesturen
heeft doen toekomen? Worden die nog be-
sproken in de raad?

VOORZITTER vond het een enormiteit
dat de heer Dukkers durfde spreken van
woningen 'afdwingen' van EMM. Dat was
niet waar. Hij had zelf het initiatief geno-
men indertijd tot een gesprek met het be-
stuur van EMM en de verstandhouding was
nu bijzonder prettig. Spr. moest erkennen
dat er personen zijn, die acht a tien jaar
op toewijzing van een woning wachten, zo-
dat inzake de toewijzing 'de oudste rechten
meestal moeten prevaleren. Voor de ge-

kombineerde bespreking voelde spr. niet

veel, want het kollege kan moeilijk in dis-

kussie gaan met een partikulier.

De heer JANSSENS vroeg, als dit dan
niet kon, of b en w dan bereid waren eens
een openbare 'hearing' over de kwestie van
de huisvesting en de toewijzingsnormen
wilde houden.

Dat vond VOORZITTER de moeite van het
overwegen waard.

Intussen werd de brief van de heer Van
den Broek wel voor kennisgeving aangeno-
men, maar er was toch sprake van een ze -

ker sukses: de aanstaande hearing!

, De heer FLIERINGA wees er op dat de
raad zich moeilijk een oordeel kan vormen
omtrent het gehele plan, omdat Provinciale

Staten verzuimen het ter kennis van de ge-

meenteraad te brengen.

De heer DUKKERS vroeg zich af of die

aansluiting juist niet in het belang van
Zandvoort was en vroeg zelfs het zinnetje,

waarbij b en w adviseren -tegen deze aan-
sluiting bezwaar te maken, uit het voorstel

te schrappen. Omdat Haarlem en Bloemen-
daal ergens tegen zijn, moeten wij dat dan
automatisch ook maar? vroeg spreker.

De heer v.d. WERFF vond dat de raad
niet te lichtvaardig moest heenstappen
over de suggesties van Prov. Staten. 'We
behoeven niet zo vriendelijk voor Haarlem
en Bloemendaal te zijn!' aldus spreker.

De heer KOK was 't hier mee eens en
vond het spijtig wanneer de raad zo'n le-

vensbelangrijke zaak als deze aansluiting
van tafel zou vegan.

De heer JANSSENS achtte voor een ge-

meente het steeds maar moeten denken
en doen in regionale richting wat te ver
gaand. Hij wilde de heer Dukkers gaarne
steunen in diens wens tot schrapping van
het zinnetje over de aansluiting van weste-
lijke randweg op de Zandvoortselaan.

Maar zo ver kwam het niet. Na een uit-

voerig betoog van de VOORZITTER, die

a! sprekend de meerderheid volkomen op
z'n hand kreeg, werd het gehele voorstel

zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Wel
kregen de opposanten gedaan dat de slot-

formulering van het raadsbesluit enigszins
gewijzigd werd.

De prioriteit voor de aanleg van de zui-

delijke agglomeratieweg werd primair ge-

steld en het bezwaar tegen 'de aansluiting'

werd op het tweede plan geschoven!

Met het najaar worden verkoudheid en
griep weer onze vertrouwde metgezellen.

Elk jaar weer worden duizenden en dui-

zenden landgenoten hier het slachtoffer

van. Dagen lopen ze rond met verstopte

neuzen, waterige oogjes, barstende hoofd-

pijn, rillingen en een algemeen gevoel van

ziek zijn. Velen komen tenslotte nog enige

dagen in bed te liggen en naast alle men-

selijke ellende, kost het onze ekonomie ook

nog enorm veel arbeidsuren en dat bete-

kent geld.

Men behoeft echter tegenwoordig niet

meer het slachtoffer van de griep te wor-
den, aangezien de mogelijkheid bestaat,
om tegen deze ziekte te worden gevacci-
neerd. Het vaccin is van dien aard, dat
men een procentueel zeer redelijke be-

scherming kan verwachten. Wie hiervoor
belangstelling heeft, overlegt maar eens
met zijn huisarts. Het is echter wel zo,

dat veel leken een volkomen verkeerd be-

grip hebben van wat griep eigenlijk is.

Griep wordt in het algemeen door de le-

ken gebruikt als een ongelukkige verzamel-
naam voot infekties van de bovenste lucht-

wegen, maar in veel gevallen heeft de be-

treffende aandoening niets te maken met
de echte griep (influenza). Men heeft dan
een gewone verkoudheid, die kan zijn een
neus-keelkatarre, een keelkatarre of een
bronchitus. Al deze aandoeningen zijn dus
geen griep, maar men noemt het meestal
zo, wanneer iemand hevig verkouden is.

De echte griep, , waarover we het hier

even willen hebben, is een aandoening die

veroorzaakt wordt door een virus en die

meestal in epidemievorm voorkomt.

Een normaal en ongekompliceerd griep-

geval, treedt meestal zo'n 18 uur tot 4 da-

gen na de besmetting aan de dag. De ziek-

te begint met plotselinge temperatuurver-
hotjing, hoofdpijn, pijn in de ledematen,
koude rillingen, kortom een gevoel van to-

taal ziek zijn. Meestal zijn de keel, het ver-

hemelte en het bindvlees van het oog rood,
terwijl de patiënt een droge hoest en neus-
verstopping heeft. De pols is snel en de
patiënt voelt zich zwak. Over het algemeen
is zo'n ongekompliceerde griep niet gevaar-

lijk en is de patiënt na 8 dagen of twee
weken weer genezen.

Gevaarlijker wordt de ziekte, wanneer
er zich komplikaties voordoen, die meestal
de luchtwegen betreffen. Longontsteking is

bijvoorbeeld zo'n komplikatie, evenals aan-
doeningen van het zenuwstelsel (zenuwont-
steking tot zelfs hersenvliesontsteking).
Ook kan het hart worden aangetast. Kort-
om een griep, waarbij komplikaties komen,
kan bijzonder onaangename gevolgen heb-
ben en mag daarom niet worden onder-
schat. Duidelijk is, dat de griep met zijn

komplikatiemogelijkheden juist voor oude,
kortom zwakke mensen de ernstige bedrei-
ging vormt. De medici zullen daarom juist

deze kategorie personen via vaccinatie wil-

len beschermen.

Gebleken is, dat griep door verschillen-

de soorten griepvirussen veroorzaakt kan
worden. Wanneer men een vaccin vervaar-
digd gebaseerd op één bepaalde virus-

soort, dan blijkt dit geen bescherming te

bieden tegen griep veroorzaakt door ande-
re virussoorten. De wetenschap stond bij

het ontdekken van een geschikt vaccin dus
voor de grote moeilijkheid dat men een
middel moest zien te vinden dat werkzaam
was tegen griep veroorzaakt door de be-

kende virussoorten. Na veel moeite en zor-

gen is men daarin geslaagd en zo bestaat
op het ogenblik de mogelijkheid van vacci-

natie tegen griep. Krijgt men echter te

doen met een nieuw soort griep, veroor-
zaakt door een onbekende virussoort, dan
moet men met man en macht aan het werk
om een nieuw vaccin te vervaardigen, dat
ook werkzaam is tegen de nieuwe aanval-

ler. Een speciale afdeling van de Wereld
Gezondheidsorganisatie houdt de ontwikke-
ling in het oog, opdat bij een optreden van
een nieuwe griepvorm, waar ook ter wereld,
men dadelijk maatregelen kan nemen.

VER5TEEGE
HBLTE5TR.IB - TEL :«39- ZRH0V00RT

SERVICESTATION OPENT
MET EKSPOSITIE

Ter gelegenheid van de opening van het

autoservicestation 'Aral car-center' aan het
Schuitegat/Burg. Van Fenemaplein, organi-

seert de direktie van het station, de heer
G. Prent, in samenwerking met galerie Ro-
lau uit Amsterdam een tentoonstelling gra-

fiek, olieverfschilderijen en collages van
de kunstenaars Sam Middleton, Guillaume
Lo-A-Njoe, Frits Gramberg en Joop Rubens.
Op de dagen 28, 29 en 30 november is de
ekspositie voor het publiek toegankelijk
tussen 12.00 en 19.00 uur.

ONDERWIJZERSTONEEL
VOOR SCHOOLJEUGD

Traditiegetrouw organiseert het Sint Nico-

laaskomité der Zandvoortse scholen ter ge-

legenheid van de verjaardag van de goed-
heiligman een aantal toneelvoorstellingen

voor de leerlingen van de 3e t.m. de 6e
klas van de openbare en bijzondere l.o.-

scholen in de badplaats. Op maandag 1 en
dinsdag 2 december geven de leerkrachten

van de diverse scholen onder regie van de
hr. Jos Dröse, resp. drie en twee uitvoerin-

gen van het door J. van der Heyden en J.

A. Tempelaars geschreven toneelspel: 'De
zeven druppels'. De aanvangstijden op
maandag 1 december zijn 9.30 uur, 14.00
uur en 20.00 uur. Voor de avondvoorstel-

ling zijn in beperkte mate kaarten verkrijg-

baar bij de heer R. Weidema, Keesom-
straat 18, tel. 4645. De entreebewijzen
kosten ƒ 2,50 per stuk. De begintijden voor
de opvoeringen op dinsdag 2 december
zijn 10.00 uur en 14.00 uur. Alle voorstel-

lingen vinden plaats in het verenigingsge-

bouw 'De Krocht', aan de Grote Krocht.

Voor de kinderen van de Ie en 2e klas

zijn op vrijdag 5 december drie voorstel-

lingen gepland — 9.00 uur, 10.30 uur en
14.00 uur — in café-restaurant 'Zomerlust'

aan de Kosterstraat, waarin de goochelaar
Ton Cup zal optreden. Evenals voorgaande
jaren zullen de leerlingen van de kleuter-

scholen de Sint in hoogst eigen persoon
ontvangen. Uiteraard zal de kindervriend

bij zijn visite zijn vergezeld door een van
de pieterbazen.
De financiering van de evenementen voor

de schooljeugd kwam tot stand door mid-

del van een bijdrage van de ouders van

de in Zandvoort schoolgaande kinderen en

van een subsidie van het gemeentebestuur.
Daarvoor zijn de organisatoren ouders en

gemeente erkentelijk, maar een ekstra bij-

dragen in de gemaakte onkosten zou bij-

zonder welkom zijn. Inwoners van de ge-

meente kunnen een bedrag storten op gi-

rorekening 387615 t.n.v. de heer C. S. C.

Rijper, penningmeester van het Sint Nico-

laascomité van de scholen. De Stichting

Nutsspaarbank Haarlem heeft evenals in

'68 een bedrag aan de organisatoren over-

gemaakt. Een voorbeeld dat navolging ver-

dient, vinden de onderwijzers.

huisvestingsbeleid

onder

de loupe
De gemeenteraad heeft zich afgelopen
dinsdag diep gebogen over de door b en
w gevolgde gedragslijn bij de verdeling
van de beschikbare woonruimte in Zand-
voort. De raad is er na ruim een uur zin-

nig en ook wel minder zinnig praten niet

uitgekomen — dat was ook niet te ver-

wachten bij een kwestie waaraan zoveel
materiële, sociale en emotionele haken en
ogen zitten — maar men werd het er wel
over eens dat het door het kollege gehan-
teerde systeem verre van volmaakt is. B en
w hebben geen poging gedaan dit te weer-
spreken, zij zijn echter van oordeel dat wij-

ziging van de totnogtoe gevolgde methode
bij de distributie van woningen, wel eens
grotere onbillijkheden kan scheppen.

Dat staat overigens nog te bezien, want
een andere methode dan de huidige heeft

in Zandvoort nimmer een reëele kans ge-

kregen. En als het uitsluitend aan het kol-

lege ligt zal dit ook niet gebeuren — on-

danks de onvolkomenheid van het systeem
zijn b en w er van overtuigd dat de in

Zandvoort gevolgde werkwijze bij de ver-

deling van woonruimte voldoet aan de eisen

van billijkheid en rechtvaardigheid. Deze
manier van distribueren, die neerkomt op
'de oudste rechten gaan voor', apelleert

volgens het kollege zeer sterk aan de
rechtvaardigheids- en billijkheidsgevoeiens

van de ingezetenen van de gemeente. Maar
gelet op de grote mate van ontevredenheid

onder de inwoners van Zandvoort en spe-

ciaal onder de kategorie woningzoekenden
over 't door b en w gevoerde huisvestings-

beleid, moet achter deze konklusie van het

kollege toch wel een vraagteken worden
geplaatst.

Op papier en in theorie ziet het systeem
van toewijzing van woonruimte naar an-

ciënniteit er redelijk uit, maar in de prak-

tijk valt er vrijwel niet mee te werken zon-

der de uitgangspunten van het beleid,

rechtvaardigheid en billijkheid, dagelijks ge-

wold aan te doen. Zij die de oudste rech-

ten kunnen doen gelden, behoren dikwijls

niet tot de ergste slachtoffers van de nog
altijd heersende schaarste aan woningen
en voor de laatsten is er, mede door het

systeem van anciënniteit, weinig zicht op
een definitieve oplossing voor hun huisves-

tingsmoeilijkheden. Het beste waar de zgn.

noodgevallen onder de woningzoekenden

op mogen rekenen is een soort veredeld

nomadenbestaan: het zwerven van de ene

tijdelijk, beschikbare woonruimte naar de
andere.

B en w hebben natuurlijk alle gelijk van

de wereld wanneer zij stellen dat geen
enkel distributie-systeem van woningen
volmaakt is. Maar indien zij hiermee be-

doelen te zeggen dat men de armen stil in

de schoot moet houden en alles bij het

oude laten, dan klinkt dat al minder sterk.

Er is veel kritiek op het door b en w ge-

volgde systeem bij de verdeling van oude
en nieuwe woningen. Niet omdat men de
methode onvolmaakt vindt, maar omdat
men deze als star en onbuigzaam ervaard.

Het kollege beloofde dinsdagavond over

de verdeling van de woningen een hearing

te zullen houden. De inwoners van Zand-

voort kunnen dan over het huisvestingsbe-

leid hun zegje zeggen. Het hart mag dan

op de tong.
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ekstra krediet kleuterschool

met de hakken over de sloot

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

In augustus besloot de raad een krediet
van ƒ 165.705,— beschikbaar te stellen

voor de bouw van een éénklassige kleuter-

school 'De Woelwaters' in Zandvoort-nrd.
Dit krediet blijkt nu reeds ontoereikend te

zijn wegens de stijging van de bouwkosten
en het bouwrijp maken van de grond, te-

samen f 34.049,— . Komen er nog eens
ƒ 5000,— bij voor de aanleg van een tuin,

zodat b en w de raad voorstelden een aan-
vullend krediet te verstrekken van 39.049
gulden.

Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) vond dit

wel wat te gortig. In augustus zat het be-
drag voor dit schooltje haar al wat zwaar
op de maag, maar nu komen we al op
ruim f 204.000,— voor één lokaal! Je
kunt voor dit bedrag wel een kapitale villa

bouwen, meende zij.

Ook de heer FLIERINGA vond een en
ander 'onverteerbaar'. Na drie maanden al

een verhoging van 25°/o van het oorspron-
kelijke krediet. En dan een tuin voor 5000
gulden!?

Wethouder KERKMAN zette uiteen dat
de bouwkosten in belangrijke mate geste-

gen waren, doordat er enkele dingen bij

gekomen zijn. Bovendien moet er nogal wat
grond worden opgehoogd, wat ook meer
gaat kosten dan voorzien was.

Tenslotte pleitten de heren Flieringa en
Dukkers voor een openbare aanbesteding,
maar daar ging de raad niet op in.

Tot bijna ieders verbazing verklaarde
wethouder OOSTENRIJK zich tenslotte te-

gen het voorstel, omdat hij deze kwestie
krankzinnig vond. Het voorstel werd met
8—7 aangenomen. (Tegen: mevr. Hugen-
holtz en de heren Oostenrijk, Janssens,
Flieringa, Kuypers Wentink, Kok en Attema.

NIET FRAAI

Bij het voorstel tot het garanderen van
rente en aflossing inzake verstrekte geld-
leningen aan drie ingezetenen van deze ge-
meente door het N.V. Bouwfonds Neder-
landse gemeenten, signaleerde de hr. KOK
een pijnlijk geval van loslippigheid. Er zijn

namen genoemd en zelfs de verdiensten
van de betrokkenen, zonder dat hier nood-
zaak voor aanwezig was. Spr. vond dat
hier het vertrouwen geschonden was en hij

verzocht maatregelen . tot het voorkomen
van dergelijke dingen.
Ook de heer FLIERINGA (groep Breure)
verzocht een onderzoek.

VOORZITTER: 'Ik zou niet weten wie,
buiten de raad ' De heer KOK onder-
brak hem en zei: 'Wel dan noem ik u de
voorzitter van de plaatselijke afdeling van
de VVD! (De hr. E. v. Tetterode — Red.)

Er werd verder het zwijgen toe gedaan
en het voorstel werd zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.

Nu de bebouwing van de grond (4200 m2)
op de hoek van de Boulevard de Favauge
en de Burg. van Alphenstraat niet doorgaat
in verband met de kontroverse tussen de
gemeente en de N.V. 'Gouwestreek', welke
bouwmaatschappij niet heeft kunnen vol-

doen aan oplevering van de bebouwing op
1 januari a.s., stelden b en w voor gebruik
te maken van het recht tot terugkoop van
de gehele kavel en vroegen daarvoor een
krediet van ƒ 189.000,—

.

Inmiddels had dit bouwbedrijf een ver-

zoek tot b en w gericht tot verlenging met
een jaar van de optie. B en w stelden voor
dit verzoek af te wijzen. Beide voorstellen
werden zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen.

Een uitgebreid voorstel tot medewerking
aan de bouw van 163 woningwetwoningen
in het bestemmingsplan Celsiustraat II

door EMM gaf mevr. HUGENHOLTZ (vvd)
aanleiding te vragen of er niet wat meer
dan 9 garages in dit overigens prachtige
plan konden worden gebouwd.

VOORZITTER antwoordde dat er bij de-

ze flatwoningen voldoende parkeerruimte
zal zijn en wethouder KERKMAN deelde

KONSERT VAN
ACCORDEONVERENIGING
ZANDVOORT
IN GEMEENSCHAPSHUIS
De Accordeonvereniging Zandvoort start

op zaterdag 22 november het winterpro-
gramma '69-70 met een konsert in het Ge-
meenschapshuis aan de Louis Davidsstraat.
Door het ensemble zullen o.m. komposi-
ties van J. Offenbach, J. Straus en P. Lin-

cke worden uitgevoerd. Mej. G. Paap zal

de preludio opus 31 van A. Volpi ten ge-

hore brengen. De soliste behaalde met de
uitvoering van deze kompositie op het dit

jaar te Heiloo gehouden concours de eer-

ste prijs. Voor eind '69 zal de accordeon-
vereniging' een konsert verzorgen voor de
Zandvoortse bejaarden. Op 21 maart 1970
zal de vereniging deelnemen aan een accor-
deonconcours in Hillegom.

BURGERLIJKE STAND
14 november 1969 — 20 november 1969

Overleden: Johanna Antonia Terbach, oud
73 jaar, gehuwd met C. van der Meulen.

Ondertrouwd: Bernardus Johannes Maria
van Heijst en Maria Helt; Jacob Loos en
Petronella Gerda Koper.

Gehuwd: Johanes Cornelis Bottinga en
Anna Margaretha Elsabeen Rueter; Arjen
Kuijper en Adriana Regina Astrid Cluwen;
Evert van der Werff en Dina van der Mije;

Hans van der Wel en Olga Brigitta Wilhel-

mina Gelderblom.
Geboren buiten de gemeente: Katja Celia

Elisabeth, d.v. R. H. Sandbergen en J. Bier.

Bronchiletten
Hoestdrank in tabletvorm.^!-
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RADIO PEETERS
hoeft do scherpste prijzen

voor Zandvoort en omstreken
bovendien de beste en langste service!

In tegenstelling tot Cash & Carry:

O WORDT UW TOESTEL GRATIS BEZORGD .

e UW OUDE ZWART-WIT T.V. KAN OOK NOG INGERUILD
WORDEN!

$ GRATIS SERVICE, GRATIS PROEFPLAATSING EN
DEMONSTRATIE!

fc'GRATIS GARANTIE
LEVENSLANGE BEGELEIDING — 50 JAAR ERVARING.

$ FINANCIERING TOT 18 MAANDEN MOGELIJK

ARISTONA T.V.

61 T 086 van ƒ 645,—
voor

f 545,-
Polyester kast

/VRISTONA KLEUREN T.V.

56 K 141 van ƒ 2195,—
voor

Haarscherp

f 1895,.

ƒ 100,— TOT ƒ 200,— VOORDEEL
op de catalogusprijzen van zwar-wit T.V.'s en ƒ 350,— a ƒ 400.

—

voordeel op de catalogusprijzen van kleuren T.V.'s.

HAAST U, want de belangstelling VOORAL voor KLEUREN T.V. is dermate groot, dat

de fabrikanten van de goede merken reeds levertijden van s 2 maanden moeten stellen.

Vergelijk onze prijzen met die van onze GOEDE concurrenten en U zult dan bij ons

komen kopen!

EIGEN TECHNISCHE DIENST EN ANTENNE-INSTALLATEURS
10 TECHNICI EN 5 SERVICE-AUTO'S.

DIT KAN ALLEEN

RADIO PEETERS N.V.
PASSAGE 11 — TELEFOON 5458 — ZANDVOORT

Van Woustraat 74 - 76 - 82 - 84 — Amsterdam — Telefoon 76 03 33
(ÜW GROOTVADER KOCHT REEDS BIJ ONS!!!)

ABONNEERT V
op de

ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg 1 - Telefoon 2135

5L&6E

HALTESTRAAT

250 gram BIEFSTUK (mals) 2.78

500 gram VARK. FRIKAND0 4 88

500 gram ROSBIEF 4.88

500 gram VARK. R0LLADE 4.88

500 gram KALFS FRIKANDO 5.98

500 gram HAASFILET 5.20

750 gram
PRACHT RUNDLAPPEN 4.28

500 gram ENTRE CöTE 5,75

ECHTE HAASBIEFSTUK 2.20 100 gr

500 gram

HACHé-VLEES

GawCm*3

Vrijdag en zaterdag

750 gr. kalfslappen
van 7,50 voor

6.50

VIJF

KROKETTEN

0.89

WEEKENDREKLAME :

100 gram HAM en
100 gr. BOTERHAMW.

samen 1.09

DINSDAG:

500 gram HAMLAPPEN

3.98

VOOR UW SOEP:

500 gr. ossestaart .

500 gr. hamschijf ...

500 gr. vark. pootjes

500 gr. krabbetjes .

SOEPPAKKET
enz., enz.

1,78

2,48

0,50

2,25

. 1,25

WOENSDAG:

500 gr. heerlijk
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/oor elk klusje of karwei, het hout van

W.JANSEN hoort er bij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuiverings-
installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107.

Deelnemer Sint Nicolaas-aktie

VOOR UW

Ausiin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023 • 24 28 30

De winter

staat voor de deur

Tijd voor iets warms

Wij brengen U een kollektie overjassen

en auto coats in vele variaties

van ƒ 76,— tot ƒ 189,—

Wollen vesten, pullover, pul polo's, kol-

truien, enz. in zeer uitgebreide sortering

van ƒ 19,75 tot ƒ 69,—

Handschoenen in nappa en wol, in alle

prijsklassen.

Wollen sjaals, in de nieuwste uitvoerin-

gen, vanaf ƒ 6,90.

I
b&«3&&6CV

SPECIAALZAAK VOOR
HERENHODEm HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:3136

^oróetterie.

'daar slaagt U!

Kostvèrlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Sanders haarboutique
DAMES KAPSALON

Mevrouw en Mijnheer,
Maak uw Sint Nicolaaskeuze uit meer dan 200
pruiken en haarstukken.
Laat U vrijblijvend adviseren door de haarwerk-
ster voor een flot frans model; ook voor uw eigen
haarwerk.
Heren haarwerk naar maat en confectie.

Reparatie van haarwerk.

HALTESTRAAT 56 TELEFOON 3618

Verkoop Welfare werk

ten bate van het

RODE KRUIS
Dinsdag 25 november a.s. om half drie in

HET HUIS IN DE DUINEN
van nuttige en fraaie HANDWERKEN,

vervaardigd door de dames van de handwerkclub.

DIRK VAN DEN BROEK N.V.
Vraagt voor haar Super Markt Zandvoort:

leerling cassieres

assistentes
voor de non food-afdeling

winkelverzorgers

Aan aktieve jonge mensen van 15-23 jaar kunnen
wij een hoog salaris bieden + uitstekende toe-

komstmogelijkheden.

Graag inlichtingen bij de heer Schreurs (Telefoon
02507-3643) of schrijf aan ons hoofdkantoor
Tussen Meer 1b, Amsterdam, t.a.v. de heer J. van
den Broek Jr.

Makelaar oG

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11 • Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën.

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN,
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

Speciale

Aanbieding

Jenever 8,75 p. ltr.

Oude jenever 8,95 p. ltr.

Vieux 8,95 p, ltr.

Citroen jenever 7,95 p. ltr.

Citroen BRANDEWIJN ... 6,95
BESSENJENEVER 6,95

Sherry, 3 flessen 10,

—

Sandeman Sherry 5,95

Black & White whisky 15,45

Haig whisky 13,95

White Label whisky .... 13,95

Joïmny Walker 15,95
Ballantine 15,95
White Horse 15,95

Remy Martin 19,50

Cognac Bisquit*** .... NU 15,95

Bisquit Monopole 13,95

Courvoisier 16,95
Hennessy 16,95

Martell NU 15,95

Drambuie 16,85

D.O.M. Benedictine 16,75
Grand Marnier 15,25
Cointreau 15,95
Pernod p.ltr 17,95
Vieille Cure 16,85

WIJNHANDEL

Van Beursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

Gratis bezorgen!

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

VOOR AL UW DRUKWERK!
VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK
»•

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-

vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man

Uw vertrouwens-man.

Klein en gxoot
eten v.d. Werff's brood

Gasthuisplein 3, telefoon 2129

TAXI
tel.

2600
DAG en NACHT tot uw dienst!

GROTE KROCHT 18

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

* AANLEG

* OMBOUW
* ONDERHOUD

* REPARATIE

* CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

* OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies!

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

Met Eeltink's speelgoed
beste mensen, vervult de sint

uw stoutste wensen
Borduurdozen, egelspelen, puzzels, meubels, hang-
en schemerlampen voor poppenhuizen, Stabo auto
en Derby paarden renbanen.

Ziet etalagel STATIONSSTRAAT 16

Wegenplan
Zuid-Kennemerland
Wordt kostbaar natuurschoon geofferd aan onze
westerse

Heilige koe?
Op donderdag 27 november 1969 OPENBARE
PRAATAVOND in Brinkman, Grote Markt, Haar-
lem. Aanvang 20.15 uur.

Georganiseerd ten behoeve van vóór- en tegen-
standers door de PARTIJ VAN DE ARBEID In

Zuid-Kennemerland.

Een korte inleiding wordt gehouden door J. Harm-
sen, lid van de Prov. Staten in Noord-Holland.

VAMOR-RIJSCHOOL

P. C. Laarman - Frans van Sprang
Nic. v.d. Laanstr. 5 rd., Haarlem, tel. 023-326278
Met ingang van 14 AUGUSTUS iedere donder-
dagavond theorie in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht 41, aanvang 20 uur.

Ook toegankelijk voor niet-leerlingenl

Wij lessen met NSU - Opel/Kadett - Opel/Re-
kord Vrachtwagen - Scooter.

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

Komt U ook a.s. VRIJDAG mosselen eten in

„De Kousepael"?
O.a.: gekookte, gebakken mosselen
met brood; mosselen met paté, toast
en boter.

Gebakken SCHOL met brood.

Vrijdags gelegenheid voor een dansje met muziek
van Wim Bosch; zondagmiddag vanaf 16 uur.

Bar-Café-Restaurant

„DE KOUSEPAEL''
Haltestraat 25

ZANDVOORT

Voor piano's

Van Kessel
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlern, tel. (023) 323214

Schilders-

bedrijf

U.C. v. tyfy
Telefoon 2638

Familiedrukwerk

DRUKKERIJ OUDT
v/h Gertenbachs Drukkerij

Achterweg 1, telefoon 2135

U kunt het

toch niet

afschreeuwen

wanneer TJ de goede hoe-

danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht

van het publiek wilt bren-

gen. Daarvoor staat de

Zandvoortse Courant te

uwer beschikking. Dit

nieuwsblad wordt door-

dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,

niet gelezen maar „ge-

speld" van a tot z.

In die sfeer genieten ook

uw advertenties méér dan

gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.

Steek voor uw reclame-

plannen uw' licht eens op

bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg 1

Telefoon 2135

cïY[od& du ^Paóóage 9
voor de modebewuste vrouw.

Sinterklaas zei tot zijn knecht,
Die modezaak aan De Passage is nog niet zo slecht

Ik zag daar mantels, pakjes en japonnen,
Leuke blouses, pantalonnen.
Pullovers, mutsen en handschoenen,
O, teveel om op te noemen,
Ga daar eens een keertje neuzen,
Ge vind er vast iets naar uw keuze!

PASSAGE 9 — TELEFOON 5965

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
-van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefaon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

o^uto en AJerkuurbedrijj

,000 nat'ra^
SHELL QUICK SERVICE
/ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Net SCHILDERSBEDRIJF

kan nog enig gr. en klein
buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

47.50
voor
dOrijBessen
Vervolg- en losse

lessen: f 7,50
Fonkelnieuwe V.W.'s

Zandv., Oosterparkstr. 41,
telefoon 25 07 - 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,IRMA'
Gedlpl. VAMOR

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf • Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

E. v.d. BERG
METAALBEDRIJF

Bel 4852
voor hek- en rasterwerk,
schuttingbouw en diverse
reparaties.

Assurantie kantoor
E. J0NGSMA & ZOON
Oranjestr. 2-12. tel. 2424
(b.g.g. 3360).

AUTOVERZEKERING
Alle verzekeringen.
Schade, taxatie, reparatie.

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. ML Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostvèrlorenstraat 121
Telefoon 4024.

Autoverhuur D. F. Pleters
Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens -

Opeis Kapltan • Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2, tel. 4200 en 3652

KUNSTGEBITTEN
SPOEDKEPAR&TIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)
316092 - Haarlem.

BEHAN6
KEUR -VERF

Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau

PANDEN v. geldbelegging
te koop gevr. N.V. Make-
laardij

,VEMA\ tel. 02560-
7767.
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs f 10,- per jaar

per post f 11,-; buitenland ƒ 13,-

losse eksemplaren 20 cent
postgiro 1918910,
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

aankomst sint in surprise-surprise sfeer

Foto: Rob Langereis

Om de kijkgewoonten van jong en oud a

la 'Surprise-Surprise' van cineast Thijs

Ockersen aan te tasten dachten wij, arri-

veerde Sint Nicolaas afgelopen zaterdag

niet per schip aan het strand, zoals door

het 'Intocht Comité' via de plaatselijke

bladen was toegezegd, maar kwam te

paard langs het zuiderstrand en de boule-

vard de badplaats binnen. Tengevolge' van

deze onverwachte wending bij de entree

van Sinterklaas ontstond er onder de wach-

tenden, de 'blik strak gericht op de Noord-

zee waar de boot ieder ogenblik aan de

kim kon verschijnen, een nogal omvangrijke

verwarring. Kinderen rukten zich los van

ouders en begelejders en dreigden in de

wedloop naar de plotseling opgedoken kin-

dervriend elkaar onder de voet te lopen.

Gelukkig liep het allemaal goed af en kon

na deze mislukte ouverture met de triom-

Sint en zijn gevolg
op weg naar het Raadhuis

fale -ontvangst van Sint Nicolaas worden

begonnen. Later verklaarden de organisa- meentehuis opgev/acht door de burgemees-

toren om beurten de oorzaak van de merk- ter met de hoge zije in de hand, er volgde

waardige gang van zaken bij de aankomst: een op de jeugd afgestemde toespraak —
de weersomstandigheden waren te ongun- hetgeen zonder meer winst mag worden
stig "om een veilige ontscheping van de genoemd — en er weruen enkele Nicolaas-

Sint en zijn hofhouding te kunnen garan- hymnen door de kinderen uit volle borst

deren. Nou, zo slecht vonden wij de kli- gezongen. De vocalisten werden daarbij be-

matologische gesteldheid van j.l. zaterdag kwaam begeleid door de Zandvoortse Mu-

nu ook weer niet om gevaar voor leven en ziekkapel.

goed van de Sint en zijn gevolg te duch- Qe rijtoer die de kindervriend tenslotte

ten. Maar de toeschouwer wikt en de or- door het dorpscentrum maakte, onder-

ganisator beschikt. Deze dient er wèl voor steund door de onvermoeibaar op trommels
f„ „_,. ,.,::,:„:„„„„ :„ u„"* „,„„,.., tw roffelende jongens en meisjes van maar
te zorgen wijz.gingen in het programma t.j-

, iefst drie
J

dru
y
mbandSi werd

J

een k |eurrijk
dig bekend te maken. Fatsoenshalve. schouwspel. Vooral de Pieten in fantasie-

De rest van de blijde aankomst verliep rijke kostuums gestoken deden het bijzon-

als voorgaande jaren. De Pieten strooiden, der leuk - De publieke belangstelling voor

„„„,„„ „„ __„ „,.„+_ „„_„„ „a„D,..wn„ de intocht van de bisschop was groter dan
gezeten op een grote wagen pepernoten

andere jaren Ret fraaje heVfstwe
*
r spee ,de

en andere lekkernijen, Sint Nicolaas werd daarbij naar mag worden aangenomen een
aan de voet van het bordes van het ge- stimulerende rol.

zrb redde

in zomer '69

achttien

uit zee

De door de leden van de Zandvoortse

Reddingsbrigade in het zomerseizoen van

'69 gehouden zgn. bliksemkollekten onder

de strandbezoekers hebben in totaal vijf-

duizend gulden opgebracht. 'Dit fraaie re-

sultaat getuigt van de grote waardering

van het publiek voor het belangrijke werk

dat de ZRB-vrijwilligers aan de kust ver-

richten', zei brigade-voorzitter Bisenber-

ger tijdens de j.l. woensdag in het Ge-

meenschapshuis gehouden najaarsbijeen-

komst van de reddingsbrigade.

Uit het door hem aan het begin van de
drukbezochte vergadering voorgelezen rap-
port van de aktiviteiten van de brigade-
leden in de afgelopen zomermaanden bleek,
dat de kustwacht een bijzonder enerverend
seizoen achter de rug heeft. Tijdens de
topmaanden patrouilleerden de ZRB-vaartui-
gen dagelijks voor de kust en waren de'

reddings- en observatieposten onafgebroken
bemand. Ook nu weer was de waakzaam-
heid van de brigade geen overbodige weel-
de: in de zomer van '69 werden 18 perso-
nen door de kustwacht van de verdrinkings-
dood gered. Helaas kwam voor een 'zwem-
mer de hulp te laat. De ZRB reikte niet

alleen de helpende hand aan baders en
zwemmers die in moeilijkheden kwamen te

verkeren, ook werd assistentie verleend bij

het bergen van zeilvaartuigen en motorbo-
ten die door pech niet op eigen kracht de
kust konden bereiken. In enkele gevallen
werd de bemanning van deze schepen aan
boord van een ZRB-vaartuig genomen en
behouden aan wal gebracht.
De heer Bisenberger memoreerde verder

de voor de kustbrigade suksesvol verlopen,
bondsstranddag in Monster en de deelna-
me aan een landelijke alarmoefening op de
Vinkeveense plassen. Namens het bestuur
feliciteerde voorzitter de leden die in de
afgelopen maanden waren geslaagd voor
een der vaardigheidsdiploma's.

Aan het slot van zijn inleiding herinner-
de hij aan de officiële opening van de
nieuwe reddingspost 'Piet Oud' in mei van
dit jaar. De post, die deze zomer voor de
eerste keer in gebruik was, heeft in alle

opzichten aan de gestelde verwachtingen
voldaan, aldus de ZRB-voorzitter.

Na het seizoenoverzicht, dat ter kennis
zal worden gebracht aan het Strandschap
Zandvoort, werd door bestuur en leden uit-

voerig van gedachten gewisseld over de
noodzakelijk geachte uitbouw en moderni-
sering van de reddingspost 'Ernst Brok-
meijer'.

Bijzonder verheugd toonden de aanwe-
zigen zich over de goede verstandhouding
en samenwerking met de zusterverenigin-
gen in de regio Kennemerland, maar ook
daarbuiten. Er vinden geregeld uitwisseling
van gegevens en eivaringen plaats en de
leden helpen elkaar over en weer bij in-

struktie en opleiding van nieuwe vrijwilli-

gers. Op deze wijze zijn uitstekende kon-
takten gelegd met de Zaandijkse-, Heem-
steedse- en de onlangs met behulp van de
ZRB opgerichte Amstelveense Reddingsbri-
gade.

Op de bijeenkomst werd verder aandacht
besteed aan de voorbereiding van een
feestavond in het begin van 1970. Plannen
voor de avond zullen nader worden uitge-

werkt door een kommissie, bestaande uit

de heren G. J. de Roode, R. Vos en H.
Kranenburg. Binnenkort zal het bestuur zich
gaan bezighouden met plannen voor de
viering van het -vijftigjarig bestaan van de
kustbrigade, dat over twee jaar een feit

zal zijn.

VERKEERSPROEF OP
WESTELIJKE RANDWEG
Met ingang van maandag t december a.s.,

wordt op het gedeelte van de Westelijke
Randweg, gelegen tussen de Dompvloed-
laan te Bloemendaal en de brug over de
Brouwersvaart te Haarlem, over een af-

stand van ongeveer 1 km, voor het verkeer
in zuidelijke richting, een inhaalverbod voor
vrachtauto's en autobussen ingesteld.

Met dit verbod wordt door Provinciale
Waterstaat een proef genomen om een be-
tere afvloeiing van het verkeer te bevorde-
ren.

Zoals de situatie op de Westelijke Rand-
weg nabij de Zijlweg nu is, bevinden zich
vaak in beide, voor rechtuitgaand verkeer
bestemde opstelstroken, vrachtauto's die,

door de meestal zware lading, minder
snel optrekken.

"Door bovengenoemde maatregel krijgt de
personenauto, althans in één strook, de
kans sneller weg te komen en te profite-

ren van de reeds bestaande en op korte
termijn nog uit te breiden groenegolftra-
jekt.

voor muzikaal weekeind

zorgden

zov en accordeonvereniging

Het afgelopen weekeind vonden twee mu-
zikale evenementen plaats, verzorgd door
Zandvoortse gezelschappen. Vrijdagavond
gaf de Zandvoortse Operettever. een uitvoe-

ring van de operette 'Die Ungarische
Hochzeit' voor een vrijwel geheel uitver-

kochte Haarlemse Stadsschouwburg en za-

terdagavond konserteerde de accordeon-
vereniging 'Zandvoort' in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davidsstraat. Ook
voor het optreden van de vaak jeugdige

accordeonnisten bestond, een, bevredigende
publieke belangstelling.

De opvoering van de Hongaarse bruiloft

door leden van de ZOV werd vooral een
kijkspel. In een bijzonder verzorgde regie

waren het vooral aankleding en decor die

de aandacht van de bezoekers trokken. De
bewegingen van het ballet waren van meer
professionele aard dan vroeger het geval

was. Als zangspel sloeg het werk minder
aan. Het stuk kent weinig melodische hoog-
tepunten, de muziek is nogal vlak en kent

geen verrassingen. Oppervlakkigheid in

operettemuziek is geen bezwaar, maar ge-

brek aan muzikale oorspronkelijkheid

wreekt zich direkt. De muziek van 'Die Un-
garische Hochzeit" is gewoon wat aan de
dorre kant en verveelt de toehoorder snel.

En niet alleen de toehoorder. De tamme
melodieën en de bloedarme teksten waren
niet in staat de solisten te inspireren tot

een enthousiaste en bruisende vertolking

van de bruiloft. Er werd in het algemeen
mat en onverstaanbaar gezongen. Voor dit

laatste is evenwel geen geldig ekskuus aan
te voeren, de dictie van de zangers" en
zangeressen was • gewoon onvoldoende.

Niettemin maakten solisten en koor er een
uitvoering van die — nogmaals — het aan-

zien ten volle waard was.

Van geheel andere aard en kwaliteit

was het konsert van de accordeonvereni-

ging 'Zandvoort'. Het aksent lag hier voor-

al op de populaire vertolking van de wer-

ken van diverse bekende en onbekende
komponisten. Het is vooral de ijver en aan-

dacht van de jongens en meisjes achter

hun torenhoge instrumenten die de toehoor-

der aanspreekt. Het ongedwongen plezier

in het musiceren doet de vlekjes en rimpel-

tjes in de uitvoering snel vergeten. Het is

allemaal bijzonder sympathiek en wij ho-

.pen dat de vereniging ook in de toekomst
die nu niet direkt op het accordeon schijnt

gericht, de belangstelling krijgt die zij on-

getwijfeld verdient.

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Leesbibliotheek

Romans :

Gabbey - Ik trouwde een dokter. 1969
Habe - llona

Havank - Dodemans dollars. 1968
Raes - Bankroet van een charmeur. 1967
Raucat - Het eerbiedwaardige uitstapje. '59

Ravius - Ik zweer en beloof. 1968
Remarque De boog der sterken. 1968
Renes-Bolding - Het oude posthuis.

Tey - The privateer. 1967
Van Thai - A book of strange stories. '56

Durrant - La foret de Marbre. 1953
Fair • Doublé de dupes. 1958

5c MEI KOMITé
DEFINITIEF SAMENGESTELD
Op uitnodiging van het voorlopig samenge-
stelde 'Comité viering 25e bevrijdingsdag
5 mei 1970', kwam vorige week een aantal
vertegenwoordigers van diverse verenigings-

besturen in het gemeentehuis bijeen om
zich gezamenlijk te oriënteren op de voor-

bereiding van de op 5 mei '70 te organi-

seren festiviteiten. Een van de eerste stap-

pen was de definitieve samenstelling van
het komité. Hierin namen de navolgende
heren zitting: E. van Tetterode, voorzitter;

C. M. J. Sinke, 2e voorzitter; P. Brune,
sekretaris; A. A. Hoppenbrouwer, 2e sekre-

taris; P. M.' Smit penningmeester; F. J. C.
Terwee, 2e penningmeester. Tot leden van
het komité werden benoemd de heren
Sandbergen (politie) en C. Kuiper en J. G.
Bisenberger. De twee laatstgenoemden zul-

len met de heren Hoppenbrouwer en
Brune de kontakten met de pers onderhou-
den en de propaganda verzorgen.

Het komité zal worden belast met de
algehele leiding en planning van de diverse

feestelijkheden. Men zal zich bij de samen-
stelling van het programma niet beperken
tot de bevrijdingsdag, maar hierin ook de
dodenherdenking (4e mei) en de viering

van de verjaardag van koningin Juliana (30
april) betrekken. In verband met de slui-

ting van de scholen tussen 30 april en 5

mei zal het niet mogelijk zijn de evenemen-
ten in schoolverband te organiseren, dit

zal nu via de wijken geschieden. Er wordt
gedacht aan een programma voor Zand-
voort-zuid en een voor noord. Getracht zal

worden de buurtschap Bentveld hierbij in

een of andere vorm in te schakelen.
De wijze van financiering van de festivi-

teiten zal nog nader worden bestudeerd
en uitgewerkt. Gedacht wordt aan een in-

zamelingsaktie onder de burgerij en een
verzoek om subsidie aan het gemeentebe-
stuur. Op vrijdag 12 december a.s. komt
het gezelschap opnieuw bijeen en hoopt
men bij de voorbereiding van het program-
ma de eerste spijkers met koppen te kun-

nen slaan.

zandvoortmeeuwen behi

plaats aan de top

door zege op purmersteijn

Ontwikkelingslektuur :

Bloem - Overschrijven. 1966 .^t^-^*-..
Boltz • Radiotechniek voor de beginner '68 K.J.C. NOORD
Bouwhof - Handelsrekenen II. 1966
Bouwhof - Handelsrekenen lil. 1968
Gapka - De bloedrode nacht. 1969
Cogniat - De schilderkunst van de roman-

tiek. 1967
De dag ligt nog voor ons. 1969
Dominicus • Portret van Noorwegen. 1969

De eerste vier plaatsen in de klupkompeti
tie van de maand november worden resp.

ingenomen door de hr. G. v. Zomeren met
15979 pnt; de hr. J. A. Paap Sr. met
15069 pnt; de hr. H. Bol met 14566 pnt

en de hr. K. Zwemmer met 14368 pnt.

Vijftien minuten na het begin van de voet-

balmatch tussen Zandvoortmeeuwen —
koploper in afd. West, 2e klasse A — en

Purmersteijn — in de onderste regionen

van de kompetitie — opende Gerard Nij-

kamp zondagmiddag de score voor de

geel-blauwen. De Purmersteijn-defensie le-

verde op dat moment geen bijzondere

moeilijkheden op voor de aalviugge N ij-

kamp, hij gleed door de verdediging heen

of het zijn dagelijks werk was, 1
—0.

Toch was de achterhoede van de bezoekers
eergisteren op het speelveld aan de Von-
dellaan niet zo tam en gedwee als men
wellicht uit de solo-ren van Nijkamp zou
afleiden. Integendeel. De defensie gaf in

het algemeen goed partij en de aanvallen
van de kustbewoners liepen vaak stuk op
de stugge en onbuigzame achterwaartsen
van Purmersteijn. Maar op de duur begon
het uithoudingsvermogen van de verdedi-
ging van de bezoekers ernstig te slijten

onder de onophoudelijke druk die Zandv.m.
op het doel uitoefende. Vijf minuten voor
het ingaan van de rust bezweek de defen-
sie voor een magistrale kopbal van Arend
Stobbelaar, 2—0.

In de tweede helft begon de voorhoede
van Purmersteijn een geducht woordje
mee te spreken. De uitvallen van de be-
zoekers, tegen het einde van de eerste drie

kwartier hadden zij daarvan al een paar
staaltjes laten zien, bezaten kwaliteit en
waren niet van gevaar ontbloot. De afwer-
king van de aanvallen bleef, gelukkig voor
Zandv.m., echter ver onder de maat en de
defensie van de thuisklup kwam er zonder
een schrammetje vanaf.

PREDIKANT HOUDT
LEZING VOOR NCVB
Op uitnodiging van de plaatselijke afd. van

de Ned. Chr. Vrouwenbond zal ds. A. Rid-

dersma uit Heemstede a.s. vrijdag in de

Calvijnzaal van de Geref. Kerk een inlei-

ding houden. De predikant zal spreken

over het thema 'Bijbel en wonder'.

Na een kort en weinig vruchtbaar offen-

sief van de gastheren zette de voorhoede
van Purmersteijn zich opnieuw in beweging
om do opgelopen achterstand weg te wer-
ken. Weer kwam men met aardige en veel-

belovende kombinaties voor de dag, maar
het schieten op het doel van Molenaar
bleef de Achilleshiel van de aanvalslinie.

Zandv.m. deed nog een paar vage pogin-
gen de score te verhogen — Nijkamp en
Aaldert Stobbelaar schoten op halve
kracht en dat was net niet genoeg om er

door te komen — en nam tenslotte ge-

noegen met een 2— zege op een sym-
pathieke en hardwerkende tegenstander.

De stand in afd. West, 2e klasse A vindt
de lezer elders in de krant.
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Deze keer een korresponderttiepartij, waar-
in we, zoals zo vaak bij korrespondentie-
partijen, een interessante opening en een
mooie slotkombinatie te zien krijgen.

Urbanec—Fgrmstan
Semifinale 8e Wereldkampioenschap

1. e2e4, e7-e5. 2. Pg1-f3, Pb8-c6, 3. Lf1-

b5, f7-f5!? (Een geheel scherpe variant; tot

op de dag van vandaag is men er niet

achter, of de zet nu korrekt is of niet) 4.

d2-d3 (De theorie beveelt in het algemeen
de zet van dr. Dyckhoff, 4. Pc3, aan. Vol-

gens recente Tsjechische analyses even-

wel is dan na de bekende zetten 4. ...

fe4:, 5. Pe4:, d5, 6. Pe5:, de4:, 7. Pc6:
gewoon terugslaan op c6 (i-P-v. Dg5 of

Dd5, waaraan de theorieboeken ellenlange

analyses wijden) gunstig voor Zwart. De
tekstzet voorkomt al te grote komplikaties

en is eveneens voor Zwart moeilijk te be-

strijden) 4. ...Pg8-f6(?) (Waarschijnlijk is

deze zet te veeleisend. Normaal is 4. ...

fe4:, 5. de4:, Pf6. De Tsjechen hebben
daarop echter een stokoude partij Janows-
ki—Trenchard, 1898, tevoorschijn geto-

verd, waarin Wit met 6. Lg5, Le7, 7. Pc3,
d6, 8. Lc4, Pa5, 9. De2l, Lg4, 10. 0-0-01

een gunstig spel verkreeg; de 'officiële'

theorieboeken vermelden deze partij niet!)

5. e4xf5i, Lf8-c5, 6. 0-0, 0-0, 7. Lc1-e3,

Dd8-e7 (Of 7. ...Le3:, 8. fe3:, Pg4, 9.

Dd2, Tf5:, 10. Pc3, d6, 11. e4, Tf8, 12.

Lc4+, Kh8, 13. Pg5 etc.) 8. Pb1c3, d7-

d5? (Wederom te veeleisend. Beter, of-

schoon eveneens voordelig voor Wit, was
8. ...Pa5, 9. d4, ed4:, 10. Ld4:, a6, 11.

Te1, Dd6, 12. Lf1, Ld4:, 13. Pd4:, b5, 14.

Pb3 — aldus de partij Heilemann—Ball-

bée Semifinale Vle Wereldkampioenschap
korrespondentieschaak) 9. Le3-g5l, Tf8-d8,

10. Tf1-e1, e5-e4, 11. Lg5 x f6, De7 x f6,

12. d3xe4, d5 x e4, 13. Pc3 x e4, Df6 x

f5, 14. Dd1-e2, Pc6-d4, 15. Pf3xd4, Lc5
xd4, 16. Ta1-d1, Df5-g4(?) (De laatste

zes, zeven zetten hadden min of meer een

geforceerd karakter. De tekstezet, een po-

ging van Zwart om de zaken voor hem
nog in het reine te brengen, faalt op een

scherp berekende kombinatie) Zie dia-

gram

IHIK +
i 1! i!i

9. «^.Él.SÉllÉf^llll «*

abcdefgh
17. Td1xd4l, Td8xd4, 18. Pe4-f6+ll, g7 x
f6, 19. De2-e8+, Kg8-g7, 20. Te1-e7+,

Kg7-h6, 21. De8-f8+, Kh6-g6, 22. Te7-g7+
en Zwart gaf op.

Korrespondentie aan A. C. van der Tak,

Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Elke donderdagavond SCHAKEN
In het GEMEENSCHAPSHUIS.

Kruiswoordpuzzel
1
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dagblad peilde mening

van aantal raadsleden

over het pierplan

Volgens ingewijden zal liet bestemmings-

plan 'Zeereep Noord 6', het beruchte pier-

plan, in de voor 16 december a.s. vastge-

stelde openbare bijeenkomst van de Zand-

voortse gemeenteraad worden behandeld.

Inmiddels blijft de pier onderwerp van dis-

kussie en beschouwing. Eén van de redak-

teuren van het Algemeen Handelsblad is

er ingedoken en heeft — langs telefonische

weg — de mening van een aantal raadsle-

den en een middenstander gepeild over het

door Havenzathe, dochter van Nederhorst

n.v., uitgewerkte ontwerp voor een wandel-

promenade in zee. Het opinie-onderzoek

heeft het volgende resultaat — Algemeen

Handelsblad 19-1 1-'69 — opgeleverd.

PvdA-fraktievoorzitter W. J. Zoet (vier ze-

tels): 'Er is geen raadslid dat zegt: hoera
een pier. Maar de tekorten van het rekrea-

tiebedrijf schommelen tussen de drie en
vijf ton per jaar. Elke vreemdeling kost de
Zandvoorters geld. De middenstand zelf

ontplooit weinig initiatieven en steunt zelfs vastgesteld dat het verzet in Zandvoort te-
de VVV niet erg. gen de bouw van een pier steeds heftiger
Als met de bouw van een pier een deel wordt. De plaatselijke middenstand en de
van de kosten kan worden gedekt, dan

GROENE KRUIS
BELEGT JAARVERGADERING
De afd. Zandvoort van het Groene Kruis
belegt op vrijdag 12 december a.s. de al-

gemene ledenvergadering '69 in het Ge-
meenschapshuis aan de Louis Davidsstraat.
Tijdens de bijeenkomst zal het bestuur een
uiteenzetting geven van de stand van za-

ken m.b.t. de stichting van een nieuw wijk-

gebouw in de badplaats. De vergadering
begint om 20.00 uur.

HERINDELING 17 GEMEENTEN
NOORD-HOLLAND
VOORGESTELD
Bij de Tweede Kamer zijn zes afzonderlijke
wetsontwerpen ingediend betreffende ge-

meentelijke herindelingen in de provincie

Noord-Holland.
Het initiatief voor de herindeling is ge-

nomen door de gemeenteraden van zeven-
tien gemeenten die hebben voorgesteld te

komen tot de vorming van zes nieuwe ge-
meenten.

taboes rond crematie

zijn in nederland

vrijwel verdwenen

In naam van de" openbare gezondheid en

de beschaving dienen alle mogelijke mid-

delen langs legale weg te worden aange-

wend, teneinde de gezondheidswetten zo-

mie zich had kunnen uitbreiden. Het enige
verschil volgens Naldi tussen het begra-
ven en verbranden van lijken is dat het
vuur het stoffelijk overschot onmiddellijk
vernietigt, terwijl het vernietigingsproces

danig te wijzigen, dat verbranding van de na een begrafenis veel tijd vergt, met alle

lijken verplicht wordt gesteld'. besmettingsgevaren van dien.

Tot deze uitspraak kwam het internationale h
^° e^ H^mIAI SS m
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u„t „.,-, kin- „~ Ac „„(,„«;„„ ,.*r. a* ... _. bliceren, deelden de kerkelijke hoogwaar-Het paat hierom de opheffing van de medisch kongres dat eind oktober in Flo- digheidsbekleders zijn inzichten niet Cre-
rence werd gehouden, honderd jaar gele- matie bleef verboden en dat zou nog

gemeenten Barslngerhorn en Wieringer-
waard en vorming van een nieuwe gemeen-
te Barsingerhorn. Voorts om de opheffing den -

van de gemeenten Nieuwe Niedorp, Oude
Niedorp en Winkel en vorming van een De uitspraak van het kongres kwam niet

nieuwe gemeente Niedorp. Dan wordt voor- onverwacht. Reeds in 1656 had de lijfarts

gesteld op te heffen de gemeenten Oter- van paus Alexander VII, Mattias Naldi, ge-

leek, Schermerhorn en Zuid- en Noord- pleit voor verbranding van lijken. Hij had
Schermer en vorming van een nieuwe ge- hier sterk op aangedrongen vlak nadat de
meente Schermer. Graft en De Rijp zullen pestepidemie in Napels op een dag acht-
worden opgeheven en opgaan in een nieu- honderd tot duizend doden had geëist
we gemeente Graft-De Rijp, terwijl uit de
op te heffen gemeenten Schellinkhout, Ven-
huizen en Wijdenes een nieuwe gemeente
Venhuizen zal moeten ontstaan.

Naldi publiceerde een geschrift waarin
hij zei, dat de oppervlakkige wijze van do-
den begraven dikwijls had geleid tot be-
smetting van de lucht, waardoor de epide-

ex-burgemeester:
drijvende kracht achter de pier

moet hij er maar komen. De raad heeft nu
eenmaal ja gezegd. Leuk is het niet'.

Ir. F. M'. M. Dukkers (KVP - 2 zetels):

'Toen ik nog geen raadslid was, was ik fel

tegen de pier gekant. Ik heb zelfs getracht

via een soort buitenparlementaire aktie de
zaak bij te draaien. Maar nu is er geen
raad meer in Zandvoort die van de pier af

kan. Ais Havenzathe hier komt' dan wil ik

echter Wel eerst de bonbons en daarna de

strandpachters hebben onlangs op een ge-

zamenlijke vergadering een ondubbelzinnig
'neen' laten horen; de gemeenteraadsleden
zijn 'tegen' of in 'hun hart tegen' en een
enquête in het Haarlems Dagblad heeft
uitgewezen dat 89% van de Zandvoorters
er weinig heil in ziet.

zou zich gelukkig kunnen prijzen dat door
jarenlang uitstel en aarzelen plannen onder
tafel verdwijnen nog voor de eerste steen

zon drie eeuwen duren. In Nederland
werd de wet, waarin crematie met begra-
ven gelijk wordt gesteld, vorig jaar novem-
ber van kracht.

Een en ander staat te lezen in de jubi-

leumuitgave van de Vereniging voor Crema-
tie AVVL ter gelegenheid van haar vijftig-

jarig bestaan.
Op het ogenblik bestaan in Nederland

vijf crematoria, namelijk in Velsen, . Dieren,
Groningen, Den Haag en Ockenburgh. De
eerste twee zijn eigendom van de Vereni-
ging voor fakultatieve Crematie. Het cre-

matorium in Den Haag hoort bij de begraaf-
plaats Nieuw Eijk en Duinen, de andere
twee zijn eigendom van de Crematorium-
vereniging Nederland waarin de Vereniging
voor Fakultatieve Crematie en de AVVL
op voet van gelijkheid participeren.

Er zijn drie crematoria in aanbouw. In

Rotterdam-Zuid wordt tien januari een cre-

matorium geopend, in Utrecht Overvecht
wordt er een in de nazomer van 1970 in

gebruik genomen en ook in Leeuwarden is

men met de bouw begonnen. Deze drie

crematoria worden gebouwd door de Cre-
matoriumvereniging.

Het is de bedoeling dat de gemeente
Rotterdam na een jaar beheer en eigen-

dom van het crematorium Rotterdam-Zuid
mer met veel zonneschijn. Nu de winter hiervan bereikt ons nooit, „omdat het door overneemt, in Amsterdam, Schagen en En-

straling van de zon blijkt riskant

voor huid van europeaan

.._
De eerst novemberstormen hebben een de- mas'tralen met een golflengte die tiendui-

Dekaarten lijken "geschud en Zandvoort finitïef einde gemaakt aan een lange zo- zend biljoen maal korter is. Het merendce"

rest: eerst- het zwembad en de schouwburg des aanstoots is gemetseld,
en pas daarna de flatgebouwen en de pier.

En hoeven we die laatste niet te bouwen,
dan graag'.

De heer W. v.d. Werff (prot. chr. - 2
zetels): 'Zandvoort is al verwaarloosd.
Wat moeten we nu met-meer flats. Ik heb

Maar — hoe vreemd het ook klinkt —
toch is er kans dat de gemeente plannen
blijft uitwerken voor een pier die niemand
wil hebben, aldus het Handelsblad.

voor de deur staat, kunnen we ons klaar
maken voor dit gezonde seizoen. Onder-
zoekingen aan de menselijke huid hebben
uitgewezen dat de- vole zonnebaders
zich ieder jaar blootstellen aan gevaarlijke
invloeden van het zonlicht. Het effekt van

de atmosfeer geabsorbeerd wordt. schede zijn crematoria in voorbereiding.

Wat de aarde wel bereikt' is het spek- Het zijn de eersten die door de gemeenten
trum van zichtbaar licht met aan weerszij

den enige onzichtbare stralen, het infra-

rood en het ultra-violet. In een artikel in

het Engelse wetenschappelijk tijdschrift

Het blad acht het tenslotte mogelijk dat is b 'ina uitsluitend schadelijk. Het ziet er

een kleine meerderheid toch voor de pier naar ult da* de mensen uit de Victonaan-

de zon op de lichte huid van de Europeaan Spectrum wordt uitgelegd wat de schade
lijke invloeden hiervan zijn.

al jaren geleden voorgesteld villa's te bou- zou stemmen. Het koppelen van het pro- se *'id selijk hadden om de huid te be
wen. Het nieuwe plan is waanzin'. jekt aan een zwembad en een schouwburg, schermen tegen het zonlicht.

Dr. P. Flieringa (lijst Breure - 2 zetels): en een zich gebonden voelen aan vroegere

in het leven worden geroepen. In Eindho-
ven tenslotte is een crematorium in voor-

bereiding dat gebouwd gaat worden door
de Crematoriumvereniging DELA.
De beide verenigingen die ijveren voor

lijkverbranding hebben in het leven geroe-
Het meest bekende resultaat van de in- pen de stichting Voorlichtingscentrum Cre-

vloed van het zonlicht op de huid is het matoriumbouw. Volgens de heer F. A. Wol-
verbranden. De ultraviolette stralen be- beek, voorzitter van de AVVL, hebben
schadigen de buitenste lagen van de huid sinds de oprichting zeer veel gemeenten

Ik ben tegen. Ten eerste brengt het een besluiten zouden bij een uitspraak ten gun- De straling van de zon beslaat een enorm' vlak onder het oppervlak. Als de huid ern- om inlichtingen gevraagd, waaronder Roer-
enorme schade toe aan de strandrekreatie

Ten tweede vergroot het de chaos door de
hopen publiek die het trekt. Er is kunst-

matigs iets gekreëerd waaraan geen enke-

le behoefte bestaat'.

De heer P. W. Wels (Boerenpartij - 2
zetels): 'ledere medaille heeft zijn keer-

zijde. Wanneer we door die pier een
schouwburg en een zwembad krijgen dan
ga ik niemand dwarsbomen. Die pier mag
van -mij wel, Zandvoort is al verpest'. .

De heer W. T. M. Kok (Alg. Zandvoorts
Belang - 2 zetels, maar 1 stem vanwege
een vakature): 'Ik ben bang dat het plan

niet gerealiseerd wordt zoals het op pa-

pier staat. Ik wil eerst duidelijke garan-

ties. De pier komt er nooit — het is een
ontsierend element dat opnieuw de kust-

lijn onderbreekt'.
De fraktievoorzitter van de VVD, de hr.

J. Attema, weigerde om via de telefoon

ste van een wandelhoofd in zee de belang-
rijkste overwegingen vormen.

aantal golflengten variërend van radiogol-

ven van enkele honderden meters tot gam-

stig verbrandt, ontstaan blaren waaronder mond, Heerlen, Harderwijk en Schagen.
zich een nieuwe huid vormt. Als een groot

oppervlak van de huid verbrand is, veroor-

zaakt dit erge pijn en kan het zelfs de
dood tot gevolg heben.

Mensen met een lichte huid worden te

Nu de crematiegedachte in Nederland
volkomen geaksepteerd is lijken de beide
verenigingen weinig zin meer te hebben.
De heer Wolbeek is het met een dergelijke

gedachte volkomen oneens. 'De vereniging

kijkers boos op scène

uit .surprise-surprise'

gen ernstige gevolgen van zonverbranding heeft tegenover haar leden de verplichting

beschermd door twee machanismen. Het de bekostiging en verzorging van de crema-

eerste is het donkerder worden van de l| e mogelijk te maken. Als mede-eigenares-

huid. Dit wordt veroorzaakt door de vor- se van enkele crematoria heeft de vereni-

ming van een donker pigment: melanine. ging ook verplichtingen'.

Bij de neger is de vorming van melanine ,
TJe voorzitter van de AVVL is boven-

erfelijk, al komen in Afrika sporadisch al- dien van mening dat de crematiegedachte

bino negers voor. we ' degelijk nog verder moet worden uit-

De tweede beschermende reaktie is het gedragen. 'Wij verwachten dat het aantal

verdikken van de huid. Een beschermende crematiegevallen eind van dit jaar twaalf

laag van dode cellen vormt zich op de procent van het aantal sterfgevallen zal be-

huid. De schadelijke ultraviolette stralen dragen. In Engeland is dat cijfer al lang

worden hierdoor geabsorbeerd. boven de vijftig procent gestegen .

Behalve deze effekten op korte termijn ,
De voorzitter van de zustervereniging,

zijn er ernstiger effekten op de lange duur. de heer P. C. Boone, ziet de ontwikkelingDe vorige week donderdag in het VPRO- re door hem in de jaren twintig vervaar-

kommentaar te leveren, 'aldus het Handels- programma tussen 19.25 en 19.50 uur uit- digde films zijn verwantschap toonde met |en ^aarvanTs hef ouder""worden "van de met optimisme tegemoet. Met de bouw
blad. gezonden film van de Zandvoortse cineast ?ljn landgenoot Salvador Dali. Ruim 16 nuid L blootstelling van de huid aan van meer crematoria stijgt het aantal cre-

_, J Thiis 0ckersen heeft een aantal veront- Ifï ,^'d
6" Ai^^t'
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rAng het zonlicht versnelt het verouderingspro- matjes. Het duidelijkste voorbeeld is de
Aan de publikatie van de antwoorden ,niJS «cKersen, neen een aaniai veront- -

t Helm Bunuêls schepping in theater Mo- -*- J "—
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van de ondervraagden gaat een inleiding waardigde reakties van kijkers tot gevolg nopole' zaliger. Ook toen had een aantal

vooraf, waarin de betreffende redakteur gehad. In de film komt een scène voor, toeschouwers er niet van terug, protesten

zich verdiept in de achtergronden van het- waarin een jonge vrouw door haar partner
bleven evenwel uit.

geen hij het spel der vergissingen noemt. . . ; f . .. * De VPRO' had er beter aan gedaan
Dat begint, volgens de schrijver, in 1955, «"verwacht in het oog wordt gesneden en 'Surprise-Surprise', waarin het- omstreden

ces stad Groningen. Sinds de opening van het

De negerhuid verouderd niet zo snel als crematorium in 1962 is het percentage ge-

de huid van een blanke onder invloed van stegen van vijf tot ruim vijftig.

de zon, waarschijnlijk omdat de melanine Tijdens de onlangs gehouden jubileum

zijn huid beschermt. Hierdoor is het waar- vergadering van de AVVL wees de voor-

schijnlijk dat dezelfde ultraviolette stralen zitter Wolbeek op de snelle groei die de
wanneer pieren nog als sjieke maar betaal- dit was aanleiding voor protesten bij de fragment werd gebruikt, op een later tijd-

d je ^ huicj zo moo j |aten verbranden ook crematie de afgelopen tien jaar heeft door
bare objekten worden beschouwd. omroepvereniging. stip van de avond uit te zenden. De mees- '

' '""" '
" """

De toenmalige burgemeester van Zand- • te kinderen zijn dan, naar mag worden ver-

voort, mr. H. M. van Fenema, lanceert een Een inwoonster van Amstelveen is begon- ondersteld, veilig onder de wol en is de

plan dat de gemeente een ereplaats moet nen handtekeningen te verzamelen van kij- weg vrij om de kijkgewoonten van de vol-

geven in de keten van mondaine badplaat- kers, die haar gevoelens over de getoonde wassenen door middel van verrassende en

sen. Dat plan gaat niet door, maar het ver- scène delen. Volgens haar hadden de mees- provocerende filmbeelden te ontregelen.

het verouderingsproces veroorzaken, om- gemaakt. In 1959 werd 3,75 procent van

dat melanine deze stralen tegenhoudt, de overledenen verast. Dit jaar zal het per-

Proeven met muizen hebben deze theorie centage naar men verwacht de twaalf be-

langen naar een pier is gewekt. Wanneer te kinderen, die het programma zagen,
in 1962 de n.v. Nederlandse Maatschappij met afschuw op de oog-scène gereageerd,
voor Havenwerken met een konkreet ont- Het gevaar van zo'rt programma is, ver-

werp komt, aarzelen de raadsleden niet er klaarde zij tegenover een verslaggever van
hun fiat aan te geven. een landelijk avondblad, dat het kind op

Zandvoort, vervolgt het artikel, gelooft den duur misschien het gevoel gaat krij-

onder de bezielende leiding van zijn steeds gen, dat een dergelijke scène ook in het
nieuwe en ambitieuze plannen uitbroedende dagelijks leven heel gewoon is. De Amstel-
burgemeester zijn karakter van 'badplaats veense is van plan de handtekeningen van
voor de kleine luyden' te kunnen wijzigen, de verontwaardigde kijkers aan de VPRO-
Zeegeneeskunde, een vliegveld en roulette leiding aan te bieden,
moeten het onmiskenbare huisbakkene van Een staffunktionaris van de VPRO-t.v.
Zandvoort camoufleren. heeft inmiddels te kennen gegeven de uit-

Met het vertrek van deze drijvende zending van de bewuste scène in de film

kracht valt Zandvoort terug in de realiteit, 'Surprise-Surprise' te betreuren. De film,

konstateert schrijver. Ondanks alle mooie zei hij, wilde een impressie geven van de
plannen zit het met een verbrokkelde kust- schokeffekten die de filmmontage bij de
lijn, een lelijke boulevard, een kaal en som- kijker teweeg kan brengen en in dat ver-

ber pretplein. Men is bang voor nog meer band was de opname zeker funktioneel.

eksperimenten en mislukkende prestige- De mensen, aldus de t.v.-man, die verant

Red.

objekten.

v Aan het begin van de publikatie wordt

VER5TEEGE
HBLTESTR. 18 - TEL : 4493 - ZRNQVOORT

woordelijk zijn voor het programma heb-
ben zich echter niet gerealiseerd, welke
uitwerking deze scène op de kijkers zou
hebben. Het programma is diverse selek-

tieve molens ongehinderd gepasseerd. Dat
had niet mogen gebeuren, aldus de funk-

tionaris.

De oog-scène, waarmee de VPRO zich de
toorn van een aantal kijkers op de hals

haalde, heeft al meer dan één generatie

bioskoopbezoekers geschokt. De beelden
komen voor in de film 'Un Chien andalou'
van de spaanse regisseur Luis Bunuël, een
surrealistische filmer die in deza en ande-

reiken.

Deze enorme groei, ook het aantal le-

den van de beide verenigingen is sterk ge-

stegen, verklaart het bestuur van de AVVL
door de bouw van meer crematoria en het

wegvallen van taboes op de lijkverbran-

ding. Van veel belang is ook geweest dat
de verbodsbepalingen binnen de rooms ka-

tholieke kerk officieel zijn opgeheven en
dat de generale synode van de gerefor-

meerde kerken in Nederland in 1961 een
resolutie aannam, waarin zij onder meer
verklaart dat zij geen reden ziet waarom
een kerkeraad zich niet bij een crematie
zou doen vertegenwoordigen.

bevestigd.
Met het verouderen hangt samen het

verminderen van de elasticiteit van de huid.

Het wordt veroorzaakt door stoffen in de
onderhuid. De hoeveelheid van deze stof-

fen neemt toe met de tijd en met de hoe-

veelheid zonlicht die de huid te verwer-

ken krijgt.

Ook wordt langdurig zonnebaden in ver-

band gebracht met het ontstaan van huid-

kanker, althans met een bepaalde vorm
daarvan. Normaal vermenigvuldigen de li-

chaamscellen van een volwassene zich en

vervangen zij de cellen die afsterven. De
balans blijft in evenwicht.

Soms echter wordt deze balans verbro-

ken en groeit een groep cellen zonder re-

strikties. Het gevolg is kanker. Weinig is

nog bekend over het ontstaan van kanker,

maar huidkanker wordt in verband ge-

bracht met zonlicht'.

Het bewijs hiervoor werd indirekt gele-

verd. Deze speciale huidkanker — squa-

mous cell carcinoma — werd meer aange-

troffen bij mensen die buitenshuis werken D e stichting Teleac heeft dezer dagen de
en meer in zonnige landen als Zuid-Afrika •

en Australië, dan bijvoorbeeld in Engeland
of Scandinavië. Bij mensen met een don-

kere huid wordt het zelden aangetroffen.

Het bewijs is intussen versterkt door proe-

ven met muizen die huidkanker kregen na
bestraald te zijn met ultraviolet licht.

10.000ste KURSIST

TV-SCHAKEN
INGESCHREVEN

Ockersen schokte kijker

met oog van Bunuêl

10.000ste deelnemer aan de televisiekur-

sus schaken kunnen inschrijven. De belang-
stelling voor de schaakkursus is blijkens

een onderzoek naar de kijkdichtheid veel

groter dan het aantal inschrijvingen zou
doen vermoeden. Naar schatting van Tele-

„ ,
ac worden de uitzendingen door 400.000

Alle mechanismen die de effekten van kijkers gevolgd. Wanneer de noodzaak
zonneschijn veroorzaken zijn op het ogen- mocht blijken en er voldoende ruimte is zal

blik onderwerp van diepgaand onderzoek. Teleac zeker een vervolgkursus geven, al-

Maar het is nu al duidelijk dat het zonlicht dus een der medewerkers van de stichting,

uiteindelijk schadelijk is voor de blanke Deze deelde verder mee, dat in 1970/71
huid. ook een kursus dammen is opgenomen.
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mensen
en
zaken

Televisie en paarden.

Ja, zo gaat dat. Je hebt een poosje niets

te doen en je denkt: waarmee kan ik de
onverwachte vrije tijd vullen? Televisie?

Nou ja, na de enerverende voetbalmara-
thon van woensdagavond heb je natuurlijk

niet zo veel zin meer. Te meer omdat 'De
dief van Washington' op het programma
staat en tweemaal schuddebollende half-

wassen, te weten 'Jam' en The Peddlers.
Ga er maar aan staan. Vrije tijdsbeste-

ding heet dat, maar als je de moed hebt
dergelijke programma's te bekijken, kan je

er verzekerd van zijn dat je voorlopig niet

aan je overigens verdiende nachtrust toe
komt. De nacht komt wel, maar de rust

is een heel ander hoofdstuk.
Jawel, je kan tussen Nederland I en II

switchen. En als je geluk hebt met deze
techniek, kom je er nog niet eens zo be-

roerd van af. Een migraine en een verwron-
gen kijk op de mensheid in het algemeen
en de jeugd-manifestaties in het bijzonder
daar gelaten.

Goed, afgezien van. een kort hazeslaapje
< in de TROS-toto en het bezoek van een

politieman, die een 'justitueel dokument'
voor je zoon komt brengen, omdat de jon-

gen maanden geleden met een auto een
winkelruit heeft geforceerd, schiet de

,
avond zonder noemenswaardige shock-ef-

,
fekten op. 't Gaat goed.

The Peddlers (vorige maand bij Fiet en
Frans, stond er in het programmablad)
waren niet half zo boeiend als Feyenoord,
A. C. Milaan, P.S.V. en Roma. Ach, je zit

in je stoel met een sigaartje en je gelooft

het ^allemaal wel.
:: Jê hebt het voorrecht van de knop aan
je toestel, waarmee je het geluid zachter
kunt draaien. Dan denk je aan je vrienden.
Zouden die ook kijken en luisteren? En wat
zouden ze zeggen? Morgen maar eens in-

formeren.

I
Komt er een programma-onderdeel dat

'Ridder Canepin' heet. Een filmpje van
Duitse makelij, dat tussen neus en lippen

dbor de volstrekte superioriteit van de man
demonstreert. En misschien jammer ge-

noeg: propageert. Een soort Uebermensch,
die toch niet helemaal uit de verf komt,
omdat hij gewipt wordt door een charman-
te psychopaat, die even te voren aan zijn

bewakers was ontsnapt. O, goed, een na-

vrant gegeven, als u dat wilt. Was 't ook
eigenlijk, want de jonge vrouw (van de
draufganger) gaat opnieuw onder het juk

als de verrukkelijke psychopaat weer in

verzekerde bewaring is gesteld. Gut, het
vrouwtje heeft niets geleerd. En haar man
kan blijven zeggen dat er geen pitten in

zijn glas uitgeperste citroen mogen drijven.

Het wordt moeilijk de televisie ernstig
' te blijven nemen. Dit wordt in Hilversum

Waarschijnlijk ook niet verwacht. Na de
oog-scheermes-scène van de VPRO vorige
week, waardoor het land aan de rand van
een revolutie kwam, zijn alle trossen los-

gegooid en is alles mogelijk.
Enfin, na" de" afgang van het vrouwfje

met de smachtende ogen, kan de knop de-
' finitief worden omgedraaid. En kan de

slaap uit de ogen gewist- en de aandacht
op andere zaken worden gericht. Er wordt
overgegaan tot de orde van de dag. Of de
nacht, als dit beter klinkt.

En wat is nou het resultaat van dit al-

I les? Dat je vertangend uitkijkt naar de za-

j
terdagmorgen. Want dan is er weer de
konfrontatie met de paarden van de Shiloh-
ranch. Met Brenda, Cindy, Lady en Nancy,
Basje, Astor en Lucky. Dan verheugen
mens en dier zich in hun vriendschap, waar-
door een heel fijn samenspel ontstaat. Zo'n
rit te paard door de duinen of langs het
strand heeft een heel aparte bekoring. Die
doet je gewoon vergeten wat een narigheid
er altijd op de beeldbuis te zien is.

Je zou 't best zonder kijkkast kunnen stel-

len. Maar een wereld zonder paarden is

dodelijk van saaiheid! MOMUS

verregend tunesië dreigt

te verpauperen tenzij

hulp wordt geboden

TTlüfm^mx^y
HOOFDPIJN POEDERS

KIESPIJN POEDERS

HOEST poeders werken
GRIEP poeders verrassend

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT '

sport

en

spel

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

Wedstrijdprogramma zondag 29 nov.

Zandv.m.-Zeeburgia
6. Zandv.m. 2-Kenn.land 3

Adspiranten:

58. Zandv.m. a-Haarlem a

67. NAS a-Zandv.m. b

90. HFC c-Zandv.pi. c

93. EDO d-Zandv.m. d

101. Zandv.m. e-Vogelenzang a
117. Zandvoortm. g-Haarlem f

Pupillen A:

191. Zandvoortm 1-HFC 1

211. Zandvoortm. 3-BI'daal

214. Zandvoortm. 4-Halfweg
217. DCO 4-Zandvoortm. 5
219. Zandvoortm. 7-EDO 5

14.30 u.

14.30 u.

14 .u.

14. u.

15.15 u.

15.15 u.

14.30 u.

14. u.

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

12 u.

Pupillen B:

237. Zandvoortm. d-Renova c 12 u.

238. DCO c-Zandvoortm. c 1 1 u.

247. Zandvoortm. f-Zandvoortm e 12 u.

Zondag 30 nov.:

Zilverm.-Zandvoortm. 14.30 u.

Zandvoortm. 2-Stormv. 2 14.30 u.

VVB 2-Zandvoortm. 3 11.45u.
27. Spaarndam 2-Zandvoortm. 4 12 u.

29. Geel Wit 2-Zandvoortm. 5 12 u.

45. DSB 2-Zandvoortm. 7 9.45 u.

47. EHS 4-Zandvoortm. 8 9.45 u.

69. TYBB 8-Zandvoortm. 9 11.30u.
98. Zandvoortm. 10-DSS 9 12.15 u.

111. VVD-Zandvoortm. 12 9.45 u.

Junioren:

169. Terrasvogels a-Zandvoortm. b 9.45 u.

175. Zandvoortm. c-Spaarnevogels a 12 u.

182. Zandvoortm. e-VVH b 12 u.

'Als niet snel aan Tunesië effektieve hulp

wordt geboden staat dit land voor een ver-

paupering die jaren zal duren. De bevol-

king van het platteland, die door de over-

stromingen haar vee en verdere bezittingen

is kwijtgeraakt, maakt zich op om uit ar-

moede naar de grote steden te trekken.

Als dat inderdaad door grote groepen ge-

beurt, zal het binnenland voor vele jaren

ontvolkt raken en zullen de steden straks

uitpuilen van werkloze mensen'.

In deze zin sprak enkele dagen geleden de

Nederlander drs. M. C. Beeker, die als

planoloog bij de stadsontwikkeling van

Tunis werkzaam is.

Hulp is- dus dringend nodig in dit land, dat

in september en oktober door een wel

zeer ernstige ramp is getroffen. In vele

streken van Tunesië heeft het vijf weken

lang bijna onafgebroken geregend! waarbij

in sommige gevallen in drie dager? tijd een

hoeveelheid water naar beneden is geko-

men, die normaal in een heel jaar pleegt

te vallen. Dat het hier een wel zeer ab-

normale ramp betreft, ,mag .worden afge-

leid uit het feit dat bepaalde bruggen uit

de Romeinse tijd, die ongeveer tweeduizend

jaar in takt zijn gebleven, nu 'door het wa-

tergeweld als waren het luciferhoutjes zijn

gebroken en weggevaagd.

Viervijfde van het meest bewoonde deel

van Tunesië is door de overstromingen ge-

teisterd. De watermassa's baanden zich op
de meest onverwachte plaatsen een weg
door het land, alles wat zij tegenkwamen
met zich meesleurend. Stukken van wegen,
bruggen en spoorlijnen werden soms hon-
derden meters weggeworpen. Vele mensen
hebben uren of dagen op de daken van
hun woningen doorgebracht alvorens zij

door een helikopter konden worden gered,
op sommige plaatsen hebben de koeien
net lang genoeg hun kop boven water kun-
nen houden om het er levend af te bren-

gen. Maar lang niet alle mensen en al het
vee zijn nog zo gelukkig geweest. In de
drie zwaarst getroffen provincies — Sfax,
Kairouan en Gafsa — hebben bijna, vijf-

honderd personen het leven verloren en
het aantal stuks vee dat daar is gedood
is nog niet bij benadering te schatten.

Meer dan 60.000 huizen zijn onbewoon-
baar geworden en het getal der daklozen
ligt dichter bij de tweehonderdduizend dan
bij de honderdduizend.

Al deze cijfers zeggen op zich echter
nog weinig, zeker- niet in een land als Tu-
nesië, waar de registratie niet zo efficiënt

pleegt te verlopen. Wat spreekt, is de
woestijnachtige aanblik, die het land thans
op vele plaatsen biedt. Weliswaar staan
bepaalde stukken land nog onder ,een, dun
laagje water, maar veel angstwekkender
zijn de streken waar het water doorheen is

gejaagd, zand, modder en slik met zich

meevoerend, en waar nu zandmassa's zijn

achtergebleven die een vreemde zich in de
Sahara doen wanen. Een stad als Kairouan— beroemd als bedevaartplaats der mos-
lims — ligt thans evenals tientallen 'jaren

geleden in een onoverzienbaar zandtapijt,

dat in geen jaar te verplaatsen valt. Euca-
lyptusbossen zijn als het ware door een
zandzondvloed verzwolgen, olijfbomen zijn

bedekt ondei* een modderlaag van bijna

twee meter en zullen pas over zeven jaar

weer een redelijke produktie opleveren.
Hele irrigatiesystemen zijn weggevaagd,
waardoor het leven ter plaatse in de droog-
te dreigt te verstikken. Zoals ook het feit

dat meer dan de helft van de putten in het
gebied van Kairouan is dichtgeslibt bete-

kent dat de tijd hier vele jaren is terug-

gezet.

Een bezoek van nog geen week aan Tu-
nesië leert op het ogenblik in de eerste
plaats dat er hulp moet worden geboden.
Vele pagina's van vele kranten zouden kun-

nen worden volgeschreven over de gevol-

gen van deze ramp. De Nederlandse jour-

nalisten die dezer dagen het land door-
kruisten en daarbij enerzijds met tal van
slachtoffers anderzijds met vele autoritei-

ten spraken, zouden het ene detail na het
andere kunnen opsommen, maar die komen
stuk voor stuk neer op het volgende: Tu-
nesië heeft hulp nodig.

Nadat het Nederlandse Rode Kruis di-

rekt op voortreffelijke wijze de eerste nood
heeft helpen lenigen, is er thans een natio-

naal komité opgericht, dat een beroep op
de gehele bevolking doet om gelden te

storten voor de wederopbouw van dit

Noordafrikaanse land. Het komité wordt in

zijn streven door alle lagen van de Neder-
landse maatschappij moreel gesteund.
Thans is daadwerkelijke financiële steun
nodig, hetgeen kan gebeuren op giro 999,
Hulp aan Tunesië, Amsterdam. Tientallen
miljoenen zijn er nodig om de' binnenland
den van Tunesië weer bewoonbaar te ma-
ken. Daarvoor bestaan al vrij konkrete
Rlannen, speciaal van Nederlandse zijde,

die echter zeer veel geld kosten. Hoeveel
er van die projekten, die vooral de eenvou-
dige, van alles beroofde Tunesiërs op het
platteland zullen helpen, verwezenlijkt zul-

len kunnen worden hangt nu mede af van
de Nederlandse bevolking.

Op woensdagavond 3 december zal voor
beide televisiezenders te 20.00 uur alsme-
de voor de radio (NOS-programma) een
beroep worden gedaan op het Nederlandse
volk om te helpen.

VOOR 'DE FAKKELS BIJEEN'
ƒ 835,—
De vorige week in Zandvoort gehouden in-

zamelingsaktie t.b.v. het werk onder de
blinden 'De Fakkels bijeen' heeft f 835,

—

opgebracht. Het plaatselijk komité brengt
dank aan allen die op enigerlei wijze aan
dit resultaat hebben meegewerkt.

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort maakt be-

ken, dat met ingang van maandag 1 de-

cember 1969 gedurende een maand voor
een ieder ter inzage ligt:

het ontwerp van de herziening van he*. be-

stemmingsplan J. 2.

Gedurende de termijn van de ter inzage-

ligging kan een ieder schriftelijk bij de ge-

meenteraad bezwaren tegen dit ontwerp
indienen.

Zandvoort, 21 november 1969

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

Bekendmaking
OPHALEN HUISVUIL

De direkteur , van de dienst van publieke
werken te Zandvoort maakt bekend, dat
van maandag 1 december 1969 t/m 30
januari 1970 het huisvuil zal worden opge-
haald tussen 8 uur en 17 uur.

C. H. VOGT.

FAMILIEBERICHTEN

AFKOMST VAN SINTERKLAAS:

® Op ' 4 december a.s. hopen onze w
gj lieve ouders, behuwd- en groot-

j|
ra ouders ra

% L. KEUR @
I en 1
i J. KEUR-KORTEKAAS |
U hun 50-jarig huwelijk te herdenken. j|

& Hun dankbare kinderen H
% en kleinkinderen @

ü Van Lennepweg 83 U

Dankbetuiging

Voor de blijken van belangstelling en me-
deleven bij het heengaan van onze lieve,

zorgzame moeder, groot- en overgroot-
moeder

ANTJE MARIA KEUR-VISSER
betuigen wij langs deze weg onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
K. Drommel-Keur

Zandvoort, november 1969
Willem Draijerstraat 13

Het is nu al weer enige tijd geleden, dat

in' de krant een lijstje verscheen met heili-

gen, die door de Paus als 'onecht' werden
afgevoerd.. Ze hadden niet eens bestaan.

Een bittere teleurstelling voor degenen, die

de Sinterklaas de handelaren en tal van
handwerkslieden. Deze kategorieën brach-

ten — al reizende en trekkende — want
vroeger trok ook menig handwerksman van
de ene plaats naar de andere om zijn am-
bacht uit te oefenen — de naam Sinter-

in één of meer van hen hadden geloofd, klaas heel Europa rond
, ,

Onder de afgevoerden waren verscheidene hpP^r

?,

n
a^!?S ^ifLdLP™P™.... .„. , , , .

heilige van het kind en ook de brenger van
beschermheiligen. Dit gebeuren heeft het de, kinderzegen. Zijn voorspraak werd vaak
vertrouwen in heiligen-in-het-algemeen niet ingeroepen door kinderloze ouders. De
doen toenemen. Wellicht is genoemde lijst heilige Nicolaas van Tolentino werd — na

niet eens de laatste. Vandaag nog heilige.
een bedevaart van zijnouders naar Bari -

morgen, als niet-bestaande ontluisterd.

Er

in. 1246 geboren. De Sint was ook de pa-

troon van het familieleven.

, i Dit alles heeft er toe Bijgedragen, dat
s echter één heilige, die het presteert het Sinterklaasfeest in Nederland, het land

om nog altijd springlevend te zijn. Niet van handel en scheepvaart, maar ook het
eens zozeer in de R.K. kerk, want aldaar land van de lange winteravonden en het
heeft de heiligenverering weinig meer te daardoor sterk ontwikkelde familieleven en

Groene Kruis
Algemene

LEDENVERGADERING
12 december, 8 uur Gemeenschaps-

huis.
'

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen'
3. Ingekomen stukken
4. Wijkgebouw
-5. Wat verder ter 'tafel komt
6. Rondvraag
7. Sluiting

betekenen. Neen, Sinterklaas is er, om het

maar eens met een afgezaagde term te

zeggen, voor alle gezindten.
Hoe komt het eigenlijk, 'dat nu net deze

Sint dé Sint is, vooral in ons land?

DUBIEUZE AFKOMST

de huiselijkheid, nog steeds ip hoge ere
wordt gehouden.

'

Als beschermheilige speelt Sint Nicolaas
thans geen rol van betekenis meer voor de"

zeeman of andere reiziger. De legenden

'

over deze heilige zijn — misschien-'op een
enkele na — in het vergeetboek geraakt.

Over de afkomst van Sinterklaas heerst Maar de patroon van de kinderen is hij ge-

nogal wat onzekerheid. Hij was bisschop b]even en ook een beetje van de middel-

van Myra, een havenstad aan de zuidkust stand.

van het tegenwoordige Turkije, in een
streek, waar heel vroeger de eerste Chris-

tengemeenten waren gevestigd. Er zijn

echter in die, buurt twee bisschoppen) ge-

weest met dé' naam Nicolaas. De éne —
die als de meest echte wordt beschouwd « «— was in de vierde eeuw bisschop van'^Sl2.3t
Myra, de andere was in de zesde eeuw *******

bisschop van het vlakbij gelegen Pinora.

Het merkwaardige doet zich voor, dat de
daden van deze twee bisschoppen op één
rekening zijn geschreven en daardoor zijn

de twee Nicolazen zo langzamerhand ver- Honderden kinderen hebben afgelopen
smolten tot één persoon. Die éne Nicolaas zaterdag vergeefs gewacht op de door
werd al snel een bekende heilige, waar het Intochtcomité beloofde landing van
naar — in de Griekse kerk — vele bede- Sinterklaas aan het strand voor de

hier

uw brief

Woningbouwvereniging

„EENDRACHT MAAKT MACHT''
te Zandvoort

Voor de leden komen beschikbaar:

de beneden duplexwoningen voor gezinnen
van niet meer dan 2 personen:
VONDELLAAN 35, huurprijs ƒ 54,65 per
maand;

NICOLAAS BEETSLAAN 24,
huurprijs ƒ 58,85 per maand;
en per februari 1970 de eengezinswoning:

PIET LEFFERTSSTRAAT 6,

huurprijs ƒ 97,45 per maand.

Schriftelijke opgaven, met vermelding .van
rangnummer, aan de sekretaris D. van Dijk,

Dr. C. A. Gerkestraat 22, vóór a.s. dins-

dagavond 7 uur.

verkouden

DAMPO
huizen zijn genoemd. rotonde. Sint kwam niet per boot, maar
Wanneer in de .elfde eeuw de Turken verscheen onverwacht aan de voet van een

Klein-Azië bezetten en de Christenen een- der strandafgangen. De teleurstelling on-
voudig uitmoorden, verdwijnt het Christen-

dom uit dit gedeelte van het Midden-Oos-
der de kinderen, waarvan sommigen ruim
drie kwartier op de aankomst hadden ge-

SAMENSTELLING ZANDV.M. 1 ten en verplaatst de Nicolaas-verering zich wacht, was groot. Dit hadden de organisa-

In de voor a.s. zondag vastgestelde ont-

moeting Zilvermeeuwen 1—Zandvoortmeeu-
wen 1 treedt laatstgenoemd elftal als volgt

in het veld: B. Molenaar, L. J. B. Sluijter,

S. Stobbelaar, H. Kreuger, F. Kramer, F.

Boom, J. F. Paap, C. J. Bruijnzeel, A.
Stobbelaar, G. Nijkamp en Ar. Stobbelaar.
Reserves zijn: R. Keuning, J. Spiekman en
E. Stobbelaar.

Basketbalvereniging 'The Lions'

Afgelopen vrijdagavond hebben The Lions
in Den Helder hun tiende achtereenvolgen-
de overwinning behaald.
Ditmaal was het HAV, dat met 53—96
verslagen werd.
De Heldenaren speelden vooral in de

eerste helft zwakker dan verwacht zodat
Lions deze helft met een komfortabele 20—51 stand in haar voordeel kon afsluiten.

Kroder en Boogaard scoorden de meeste
punten.
Ook na de rust kon HAV, ondanks een

matige start van de Leeuwen, geen vuist

maken. Zij scoorden wel meer punten dan
voor de rust doch deze waren -veelal het
gevolg van gelukkige afstandschoten. Dat
Lions de , honderd niet haalde kwam door
domme pech met schieten en door een
manhaftig verdedigend HAV dat hiervoor
alle middelen aangreep.

Cees Kaststeen was de beste speler in

dit sportieve duel. Voor Lions scoorden
Lex Kroder 18-14, Rob Boogaard 15-11,

Cees Kaststeen 8-8, Frans Stiphout 6-10
en Ronnie van Tongeren 4-2.

Vanavond spelen The Lions wederom
een uitwedstrijd, nu tegen nr. 2 op de
ranglijst, Exercitia uit Umuiden.

De eventueel aangekondigde bekerwed-
strijd a.s. zaterdag berust op een misver-
stand. Dus geen basketbal deze week in

Zandvoort.

naar Europa. In het jaar 1087 voeren Ita- toren de kinderen en hun begeleiders kun-
liaanse matrozen op het strand van Myra nen besparen door de wijziging in het pro-

een geslaagde 'commando-raid' uit. Zij gra- gramma tijdig bekend te maken. Men had
ven het gebeente van de heilige Nicolaas er ook mee kunnen voorkomen dat de en-

op en nemen de relikwieën mee voor een tree van Sinterklaas ontaardde in ee'n wil-

herbegrafenis te Bari, waar een praalgraf de wedloop om als eerste de stoet van
wordt opgericht in een speciaal daarvoor
gebouwde kerk.

VELE PATRONATEN
Sint Nicolaas was de patroon van vele

nabij te kunnen zien. Van deze wedloop
werden vooral de kleintjes de dupe. Een-
voudig opzij geschoven of gedrukt stonden
zij tenslotte achteraan toen de Sint -aan

w „„„,„„„ „„„ „„ „ v , ,, .„,, , W1W zijn tocht naar het Stadhuis begon. Maar

gró'èperingwrHÏi^as^beschërmheinge "van e
[
was

.

meer
.

reden tot ergernis op deze

allen, die met het verkeer te maken had- stralende zaterdagmiddag.

den: zeelieden, vissers, schippers, voerlie-

den en bruggenbouwers. Verder bescherm-

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB

Niemand begreep waarom via de micro-
foon werd omgeroepen dat er door de Pie-

ten niet gestrooid mocht worden. Later
mocht dit wel en vonden de kinderen tus-

sen het strooigoed stukgeknipte sigaretten.

Een ongelukje of een misselijke stunt? Ik

wil graag geloven dat dit laatste aan de
aandacht van de organisatoren ontsnapt is,

zij kunnen tenslotte niet overal het oog op
gericht houden. Maar ook dit was een on-

De tussenstanden van de eerste kompetitie
na twee wedstrijden luiden: A-lijn: 1. da-

mes Stor—Vallo, 114.29%; B-lijn: Fam. aangename verrassing.

Heidoorn, 125.65%; C-lijn: dames Bos

—

tenslotte nog het volgende. Het feest

De Jong, 123.75% en D-lijn: dames Dear, van Sint Nicolaas is vanouds een feest

125%. voor de kinderen. Is dat in Zandvoort ook

De viertallenwedstrijd tegen Bridgeclub het geval? Op een enkele jeugdvoorstelling

B:' C. Damiate — met als inzet de Elffers- na is de gehele Sint Nicolaasaktie in Zand-

beker — eindigde in een 'eklatant sukses: voort ook nu weer afgestemd op de vol-

210 150 punten. > wassenen, die door middel van een luister-

aktie' wasautomaten, etc. kunnen winnen.
Voor dergelijke akties zijn er toch legio

mogelijkheden buiten de Sint Nicolaastijd.

Laat men zich in de weken rond 5 decem-
ber eens extra inspannen voor de jeugd.
Kom organisatoren, probeer er eens iets

van te maken dat' klinkt als een klok en
waarover de jongens en meisjes in ^and-

De direktie van het PTT-kantoor Zandvoort voort nog lang napraten. In 1970 krijgt u

PTT KANTOOR
OP 4 DECEMBER VAN
19.00—19.30 UUR GEOPEND

verzoekt ons mee te delen dat de jaarlijkse

avondopenstelling van het postkantoor dit

keer niet op vrijdagavond 5 december —
Sint Nicolaasavond — zal plaatsvinden,
maar op donderdagavond 4 december en (Naam en adres van inzendster zijn bij de
wel van 19.00 tot 19.30 uur. redaktie" bekend).

weer een kans. Probeer die nu eens te

grijpen.

Een oma.

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Leesbibliotheek
Hillcourt - Gezond, lenig en fit voor man-

MENSEN EN ZAKEN
nen. 1968

Hillcourt - Gezond, lenig en fit voor vrou-
wen. II. 1968

Het Humanistisch Verbond. 1968
Ibsen - Hedda Gabler.
Mertens - Ik waag het met God. 1968
Met kinderen spreken over sexualiteit. '68

Nijkamp Samenwerking tussen ouders en
akleuterschool. 1968

Pastoraal concilie van de Nederlandse
Kerkprovincie. 1968

Picavet • Literatuurlijst ontwikkelingssamen-
werking. 1969

Van der Ven - Geschiedenis van de arbeid
1965

Van der Ven - Geschiedenis van de arbeid
II. 1965-'68

BURGERLIJKE STAND
21 november 1969 — 27 november 1969

Geboren: Kim, d.v. L. M. H. Grosze Nip-
per en Y. Hoogervorst.

Overleden: Pieter Jacobus van Ree, oud
74 jaar, gehuwd met H. H. Verbrugge;
Carolina Gijsberta van der Waals, oud 62
jaar, gehuwd geweest met J. Klok.

Ondertrouwd: Jan Frederik van der Mije
en Elizabeth Brichina Tros; Johannes Ge-
rardus van Schie en 'Margaretha Rooth;
Lucas Willem Meindert Molenaar en Ber-
nardina Paap; Josephus Antonius Johan-
nes Haarman en Marjon Maria Anna Sjerps
Gehuwd: Herman Hubertus Spolders en

Marjon Margaretha van Es; Franciscus
Benedictus Maria van den Haak en Maria
Theresia van der Klugt; Henricus Jacobus
van den Berg en Sijtje Dorreboom; Grze-
gorz Jerzy Keur en Elisabeth Tadema.
George Escher, oud 75 jaar, gehuwd met
E. C. M. Nemitz.

Bronchiletten
Hoestdrank in tabletvorrnuƒ 1.-
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BéBoterhoven deHaan
gedipt, pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

gehandeling ook 's avonds)

Te koop (voor Sint Nico-

laas): Marklin trein, o.a. 2

locomotieven, wissels, "~-

transform. ƒ60. Tel. 3615.

Solex te koop, ƒ 25,-. Burg.

Engelbertsstr. 13, tel. 4553

Antiek voor Sinterklaas.

Ant. st. tafel olielampen

ƒ32,50 tot ƒ55,-; 1 stel

ant. ijzeren vuurblokken
(open haard) ƒ 50,-; tin-

nen lepels ƒ 15,- per 3 st.

en nog veel meer ant. en

cur. Belt u eens 4572, het

weekend t.a.t. door de
week na 6 uur.

Te koop aangeb.: jonge

hamsters van ƒ 4,50 voor

f
1,50. P. Boogaard, Tol-

weg 39, tel. 3461.

Te koop: 1 p. kunstschaat-

sen m. witte schoenen, mt.

38. Burg. Engelbertsstr. 86

TE KOOP weg. overcompl.:

een in pr. onderh. st. verk.

Opel bestelwagen, bouwj.

1962, prijs ƒ 750,- van 1e

eigenaar. L. J. Rinkel N.V.

(Inl. Garage Rinko, telef.

2424. s

Gevr.: zelfst'.'' werkster voor

halve- dag p.w. Aangezjen
huis nog niet wordt be-

woond brieven Dr. Gerke-
straat 74, tel. 020-56718.

Te koop aan mooie ver-

keersweg: groot bovenhuis,
5 kmrs, keuk., badkamer.
Br. ond. nr. 940 1 bureau
Zandv. Courant.

Ik zoek een PFAFF 130
naaimachine. Wie belt mij
op? Tel. 010-32079.

Te koop: hoge wandelwag.,
ƒ25,-; 1 paar bruin leren
dameslaarzen, mt. 39 f 15,-

Kostverlorenstraat 43.

Goed einde
Goed begin
Naar een nog beter begin
Misschien een paar weken te vroeg — Misschien een paar maanden —
Misschien een paar Jaar te laat ! Want wij hebben het niet over het einde van
het jaar of begin van het nieuwe jaar, maar over het eindigen van de was-,
droog- en strijkmisère bij U thuis!

Dit kunt U voorkomen door gebruik te maken van

DE WASSALON
van de Wasunie
in de HALTESTRAAT 69b
• GOEDKOPER ALS THUIS
• ZACHT WATER ALS REGENWATER
• WASSEN — CENTRIFUGEREN - DROGEN — MANGELEN

Alles in ruim één uur
• U kunt het ook in de wasserij door ons laten behandelen
• Lakens, slopen, doeken worden tegen ± 30% KORTING door ons behandeld

De wasserij „S N E L" waarborgt U een schone was en geen vermissingen!
(Uw goederen zijn bij ons verzekerd!)

Cypers poesje, 6 weken,
af te halen Oranjestraat 18,

telefoon 3436.

Goed tehuis gez. v. rood
katertje. Brederodestr. 7,

telefoon 2219. i'

Te koop compl. inger. flat;

teak 2 en 3 zitsbankj fau-

teuils, eetk., bergmeub., bu-
reaux en stapelbed, slaapk
vloerbedekk., kleden, schil-

derijen, lampen, servies en
pannen en fornuis. Alles in

staat van nieuw, vrijdag
19-20 uur, zaterdag 2-5 u.

Jac. Heemskerkstraat 3/1.*

Te koop: prima kindertrap-
auto, prijs billijk. Stations-
plein 25.

Te koop: z.g.a.n. tafelbiljart

compl. ƒ225,-. Tel. 3933.

Stalen Noren met bescher-
mers ƒ 45,- Tel. 4605. Huls-
manstraat 1

.

* ' il- i '

Nette; jorigejjian zoekt rui-

me kamer-zolder ,m. kook-
gelegenh.v v. permanent.
Telefoon 4163. '

,

Aangeb. orig. antieke ronde
Gelderse [kachel, ƒ 325,-.

'ëlefoon 3339.

Te koop: eiken piano, J merk
Krause, ƒ 450,-. Haarlem-
merstr. 13, tel. 2569.

Te koop: elektr. radiator, 2
standen, 2000 w„ 220 volt,

ƒ 45,- en 3 delig Marter
collier, ƒ 150,-. Tel. 5070.

Te koop aangeb.: gasgey-
ser (Fasto) 1 Siwa was-
combinatie en 150 straat-

tegels. Telefoon 4414.

Te koop: Ford Combi, bw.j.
'63, i.g.st. F. C. Greaves,
Dr. Mezgerstraat 60/1,
telefoon 4662.

GARAGE te huur gevraagd
Telefoon 5524.

RADIO PEETERS
zoekt voor een van zijn

technische medewerkers
een KAMER in Zandvoort.
Aanb. Radio Peeters, Pas-
sage 1 1 , telefoon 5458.

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK

met advertenties in de

ZANDVOORTSE
COURANT

Achterweg 1

Telefoon 2135

MODEHUIS S. PILLER
Kerkstraat 4 - Telefoon 3397

EEN GRANDIOOS
SINT NiCOLAASFEEST

Sensationele SPOTKOOPJES' AANBIEDING! Alleen bij; ons krijgt U
de St. Nicolaas cadeaux helemaal voor niets. Leest U verder, dan wrijft

U uw ogen uit.

Alleen bij Piller Alleen bij Pillei*
Spotkoopjes Spofkoopjes

REEDS BIJ AANKOOP VAN:

ƒ 10,— een losse COLL
ƒ 20,— een BEDJASJE of DOOSJE MET 3 SWAN ZAKDOEKJES
ƒ 30,— een BADHANDDOEK of SPENCER
ƒ 40,— Twee en een halve meter WOLLEN CREPE (10 kleuren)

ƒ 50,— zwanendons PYAMA
ƒ 60,— Shetland PULLOVER of Helanca PANTALON
ƒ 80,— gewatteerde DUSTER met winkelwaarde van ƒ 34,50

Eli ONZE AANBIEDINGEN
LIEGEN ER OOK NIET OM

RESTANT JERSEY PAKJES v.a. ƒ 39,50
HELANCA SKI-PAKKEN t.e.m. maat 50 ƒ 39,50
100% WOLLEN BROEKPAKKEN NU ƒ 34,50
GROTE SORTERING SKI PULLOVERS NU ƒ 29,95

Wij zijn ruim gesorteerd in:

TREVIRA JAPONNEN EN OVERGOOIERS TOT MAAT 52
JERSEY BROEKPAKKEN ONTVANGEN TOT MAAT 50

Onze cadeaux worden geëtaleerd. PROFITEERT U ALLEN van onze
AANBIEDINGEN I !

. Wij -hebben ieder jaar ons uiterste best gedaan om van Sint Nicolaas een echt

r .
,.koopjesfeest te maken. Maar deze keer slaat alles met stukken!

MODEHUIS S. PILLER
Kerkstraat 4 - Telefoon 3397

Wij doen natuurlijk ook mee aan de Sint Nicolaas aktie.

VANAF ZATERDAG OPEN TOT 9 UUR 'S AVONDS.

GR. KROCHT 23

Dames en herenmodehuis J Jk\ V^ JOL JL

heeft voor St. Nicolaas
SPECIALE AANBIEDINGEN

Een greep uit onze DAMESKOLLEKTIE:

Coltruien, in alle kleuren / 13,95

Angora wollen vesten ,27,95

Moderne shawls 4,95
Twinsets 27,50
Deux Pièces v.a. ,, 29,75
Dames jassen v.a. ,, 59,

—

Rokken 22,25
Dames pantalons v.a. ,, 10,95

Dames japonnen mt. 36-54 ... v.a. ,, 32,75
Dames jacks en pantalons

Regenjassen v.a. ,, 47,50

, v.a. ƒ 22,95

HEREN:
Jersey HERENVESTEN,
met en zonder mouwen ...

Jersey SLIPOVERS,
met en zonder mouwen v.a. „23,75
Pullovers v.a. „ 19,75

Jacks met borgvoering v.a. ,, 69,75

Grote sortering in moderne herenvesten
en pullovers

Jongens pantalons v.a. „ 10,95

Bent U in Haarlem? Kom dan eens kijken Anegang 21

daar hebben wij een grote sortering HEREN en DAMES CONFECTIE!

&&&*$*&

INSTALLATIE BUREAU'

Centrale Verwarming*

Dr. G. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

Speciale

Sint Nicolaas aanbiedingen
TAS-VAPO van f 5,95 voor, f 3,95
MASCARAROLLER (met haartjes)

van ƒ 4,95 voor f 3,50
KUNSTWIMPERS (echt haar)

van f 6,75 voor f 4,95

Drogisterij parfumerie

KLOKKERS
HELMERSSTRAAT 2 — TELEFOON 3268

Heer,' vijftiger, eigen bedrijf te Velsen, zoekt voor
direkt, wegens zakelijke omstandigheden, tijdelijk

gemeub. fiat of zit- slaapkamer
voor hem alleen, te Zandvoort.
Goede stand. Beslist vrije opgang. Liefst uitz.

op zee. 'Uitvoerig' brieven, zo spoedig mogelijk,

ond. nr. '9403 bureau Zandvoortse Courant.

Voor de Kerst
nog behangen
ot stotteren?
dan naar woninginrichting C. V.D. VLIET,

Dr. C. A. Gerkestraat 19 zw., tel. 2349.

Komt U ook a.s. VRIJDAG mosselen eten in

„De Kousepael"? ^
O.a.: gekookte, gebakken mosselen m
met brood; mosselen met paté, toast ffl|| ïf""#'*'l
en boter: k> \{ j[

'

Gebakken SCHOL met brood. "*«»-

Vrijdags gelegenheid voor een dansje met muziek
van Wim Bosch; zondagmiddag vanaf 16 uur.

Bar-Café-Restaurant

„DE KOUSEPAEL"
Haltestraat 25

ZANDVOORT
Sint Nicolaasavond GEEN MOSSELEN!

POSTZEGELS
SINTERKLAASAANBOD: 2 Gr. Br. Olympiade-

blokken + 10 prachtzegels Postkantoren Overzee,

Efimexblok, Boekje DDR (Michel-cat. 4o gulden) _

2 oude, compl. series Vaticaan, idem Grieken-

land, 2 luchtpostweid. series, 10 Ned. anti-TBC,

27 verschillende postfrisse Churchillzegels (hoog

nominaal), 7 goede zegels, Ned. Kind 45 + 20 et.

Alles tezamen voor slechts ƒ 10,—

.

PROEFDOOS: met ca. kilo missiezegels + compl.

Vaticaan Millenniumserie + 200 Indonesië (moqie

zegels- + restanten. Slechts f 25,—

.

Bestellen: -PANDORA, Postbus 282, Rotterdam.

Postgiro 533894 t.n.v. J. W. Leuring, Rotterdam.

Afhaaladres: Hendrik Sorchstraat 42a, R'dam.

,

Telefoon 010-257503. • "'

Voor een leuk en blijvend

Sint Nicolaasgeschenk

Grote sortering

BAROMETERS
THERMOMETERS
HYGROMETERS
LEESGLAZEN
BRIL-ETUIS

ZAKMESSEN

OPTIEK - STAALWAREN

A. G. Slinger
Gedipt, opticien

Grote Krocht 20a - Telefoon 4395

Leverancier alle ziekenfondsen

ZANDVOORT-CENTRUM

Te koop - leeg te aanvaarden

Gestoffeerd WOONHUIS met 4 bijbehorende ge-

meubileerde zomerhuizen, i.g.st. van onderhoud;
voor vele doeleinden geschikt, bijv. pension of

kantoorruimte. Ruim 600 m2 eigen grond. Event.

woningruil huurhuis. Liefst econ. aan Zandvoort
gebondenen. Br. ond. nr. 9402 bur. Zandv. Crt.

Deze rijm is vrij vertaald
uit het Spaanse boek gehaald. ><

Sint en Piet hadden veel gelopen
deden tenslotte bij NOTTEN hun inkopen i,

Kom Piet, sta niet te lanterfanten I

Kijk eens naar mutsen, sjaals en wanten
winterjassen en een jack
dat is ook nog niet zo gek.
Sint en Piet komen ieder jaar weer
terug op de tuinbroeken van leer,

en waren in een zeer goede bui

kocht daarbij een heel mooie trui.

Piet, raadpleeg even mijn boeken
ook nog Helanca- en Corduroyjongensbroeken.
Ze zaten met elkaar te smoezen
over Robson Jongenspyama's en blousen.
Sint is één en al lof,

over de pyama's van badstof.
Dat is ook een zeer goed cadeau
ondergoed van Petit Bateau.
Daarmee maken wij een goede beurt,
want NOTTEN heeft dit ook gekleurd.
Piet zei: vergeet het niet Sintl

de majo's en sportkousen voor het kind.

De kindertjes waren dit jaar heel braaf,

een wol gebreide jurk, dat is gaaf.

NOTTEN stond tegen Sint niet te jokken
over zijn kollektie kleuter- en tienerrokken.
Sint zei: Piet, je krijgt op je derrière,

als je vergeet een Baby Brassière.
Bij NOTTEN is het zeker en gewis
dat hij de beste in kinderkleding is!

AI zou u zo een klein

stukje TV kunnen hu-

ren om te adverteren,

zou dit nog altijd ƒ 80
kosten voor een paar

seconden.

PAPIER IS ECHTER GEDULDIG ! ! ! !

De Zandvoortse Courant biedt u de ge-

legenheid om dagen-, maanden, ja zelfs

jarenlang te adverteren voor een fractie

van deze prijs. Wij kunnen u zeer lage

mm-prijzen aanbieden bij contracten van

1000 mm per jaar of meer. Van een goed

verzorgde advertentie, een wijde lezers-

kring bent u verzekerd.

Gaarne verstrekken wij u alle inlichtingen

aan ons bureau: Achterweg 1 - Tel. 2135



van

329,-
voor

249,-

van

449,-
voor

329,-
ARISTONA 9106
Deze 2 sporen recorder biedt vele

mogelijkheden voor opname en weer-
gave. Ook het uiterlijk is zeer ge-

slaagd. Snelheid 9,5 cm/sec, geheel
getransistoriseerd, voorzien van tel-

ler, automatische (uitschakelbare)
opnamesterkteregeling, ingang voor
microfoon, grammofoon of radio/tu-

ner, uitgangen voor extra versterker

en extra luidspreker. Palissander-

houten kast en dek van slagvast

polystyreen. Afmetingen: B x H x D:
39 x 13x26,5 cm.

ARISTONA 4307
Door het kombineren van de meest
gevraagde eigenschappen werd een
recorder ontwikkeld met uitstekende
prestaties. De populaire snelheid
van 9,5 cm/sec, het 4-sporen sy-

steem, de meeluistermogelijkheid en
vooral ook de moderne vormgeving,
maken deze recorder tot een bege-
renswaardig apparaat. All-transistor,

dus meteen bedrijfsklaar. Voorzien
van een pauzetoets en bandlengte-
indikator. Ingangen voor mikrofoon,
grammofoon of radio/tuner. Uitgang
voor extra luidspreker. Geschikt voor
18 cm haspels. Afmetingen: BxHxD:
42 x 14x30 cm.

ARISTONA 9123 A
Bent u kritisch ingesteld? Dan is dit

voor u het apparaat bij uitstek,

4-sporen recorder met 2 snelheden
(9,5 en 4,75 cm/sec). All-transistor,

dus geen opwarmtijd. Geschikt voor
normale opname en weergave. Met
behulp van voorversterker tevens ge-

schikt voor duoplay en multiplay en
weergave van stereobanden. Meng-
mogelijkheid. Meeluisteren bij opna-
me via ingebouwde luidspreker of

met behulp van een hoofdtelefoon.

Ook geschikt als grammofoon-ver-
sterker. Gescheiden regelaar voor
hoge en lage tonen. Maximum spoel-

diameter 18 cm. Pauzetoets. Modu-
latie-indikatie d.m.v. galvanometer.
Teller met nulstelling. Wordt gele-

verd met mikrofoon, langspeelband,
15 cm haspel en diodesnoer. Palis-

sander zijwanden en metalen boven-
zijde. Afmetingen: 42x14x30 cm.

>m*>*
van 529,- voor 399,-

van

269,-
voor

199,-

ARISTONA 9109
CASSETTERECORDER
Dit apparaat is dankzij de gevoelige
dynamische microfoon zeer geschikt
voor opnamen zowel buiten als thuis.

Het speelt de duizenden musicasset-
tes, die thans in omloop zijn, feil»

loos af. Wanneer men er een luid-

sprekerbox op aansluit wordt een
uitermate goede weergave-kwaliteit
bereikt. Ook voor autobezitters is

deze Aristona een groot genoegen.'
De electronisch gestuurde motor
zorgt voor een stabiele aandrijving.

Ingangen voor microfoon, teiefoon-
adaptor, grammofoon, radio/tuner
en extra spaeker. Maten: 20x11,5x,
5,5 cm. Gewicht: 1,1 kg. I

299,-
Aristona 9115 CASETTE-RECORDER
Transportabele 2 sporen recorder
voor net- en batterijvoeding. Druk-
toetsbediening. Voorzien van volu-

me- en toonregelaars, programma-
indicator en verlichte modulatie-
indicator, tevens voor batterijcontro-

le. Aansluitingen voor microfoon, ra-

dio, grammofoon en afstandbedie-
ning - hoofdtelefoon en extra luid-

spreker. Voor grote stabiliteit is de
motor electronisch gestuurd. De re-

corder wordt geleverd met dynami-
sche microfoon met standaard, cas-
sette, cassetterekje en diodesnoer.
Het einde van de cassette geeft een
hoorbaar signaal, waarbij de recor-

der automatisch afslaat.

Maten: 25,3x19x6,5 cm.
Gewicht (incl. batt.): 2,5 kg.

ARISTONA 4404

Deze vier sporen recorder is geschikt voor ste-

reo-opname en -weergave en heeft een uitgangs-
vermogen van: 2x4 Watt. Het apparaat is ge-
schikt voor horizontaal en verticaal gebruik. De
maximale speeltijd is viermaal twee uur, stereo
tweemaal twee uur, met extra langspeelband.
Meeluisteren tijdens opname is mogelijk via de
ingebouwde, of extra aangesloten luidsp.ekers.
De recorder is geschikt voor gebruik als verster-
ker. Bijgeleverd wordt een cardiotde mono-micro-
foon. Afmetingen: (BxHxD): 48x19x34 cm.

RADIOPEETERS
verwierf de alleenverkoop in Nederland

voor een speciale aanbieding

I BébO BEOOORD 2000 de LUXE

K

l
een semi-professionele

; Hi-Fi-stereo-bandrecorder

De Beocord 2000 de Luxe is een volledig getransistorlseerde

en Hi-Fi-stereo uitgevoerde bandrecorder. De vele mogelijk-

heden en de technische perfektie maken deze bandrecorder
geschikt voor tal van toepassingen. Er zijn mengmogelijkheden
voor 4 verschillende bronnen, aparte modulatieregeling voor
hoge en lage tonen.driesnelheden, opname 2 sporen -weergave
2 én 4 sporen, extra hoog frequentiebereik. Het onvervormde
uitgangsvermogen is 2x8 Watt. Synchroon en multiplayback

maken de Beocord 2000 de Luxe ook voor amateur-filmer i to»

een begerenswaardig bezit. Dit technisch meesterwerk is in

twee uitvoeringen verkrijgbaar: op teak- of palissanderhouten
voet zonder luidsprekers en als koffermodel met luidsprekers.

(Prijs van het koffermodel f 1998.-). Wij zullen u de 49 mogelijk-

heden van deze bandrecorder evenals de andere apparaten uit

de B&O-kollektie gaarne demonstreren. Kom, kijk en luister.

*r

Verkrijgbaar in teak of palissander. Prijs f 1940.-

van 699,- voor 548,-

Nu alleen bij HI-FI Radio Peeters N.V.

TL I UÜUj" inclusief B.T.W.

dus ruim VIJFHONDERD! gulden voordeel

garantie en service door geheel Nederland

BEPERKT VOORRADIG!

PHILIPS Portable Radio van f 49.95 voor 29.95
DIT KAN ALLEEN

RADIO PEETERS N.V.
PASSAGE 11 — TELEFOON 5458 — ZANDVOORT

Van Woustraat 74 - 76 - 82 - 84 — Amsterdam — Telefoon 76 03 33
(UW GROOTVADER KOCHT REEDS BIJ ONS!!!)

Ilo,
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Sen
HET ZOUT IN DE RIJN
ONDER DE LOUPE
De internationale kommissie ter bescher-
ming van de Rijn tegen verontreiniging
heeft besloten een werkgroep te vormen
die een onderzoek zal instellen naar de ver-

ontreiniging van de Rijn met zout dat af-

komstig is uit de Franse kaliummijnen.
De werkgroep heeft opdracht gekregen

om midden 1970 verslag aan de kommis-
sie uit te brengen over de'plaats waar zout
dat afkomstig is van de industrieën, kan
worden opgeslagen en over de kosten. Dit
rapport zal door de internationale Rijnkom-
missie worden doorgestuurd naar de rege-
ringen van de deelnemende landen: Fran-
krijk, West-Duitsland, Zwitserland, Luxem-
burg en Nederland.

Onlangs besprak de kommissie de en-
dosulfanaffaire van juni van dit jaar, waar-
bij de Rijn over een groot oppervlak werd
vergiftigd. Door de Duitse delegatie werd
meegedeeld dat aan de Rijn op Duits ge-
bied meetpunten zijn ingericht om de ver-

giftigingsgraad van het water vast te stel-

len. De Duitse delegatie heeft voorgesteld
om een dergelijk onderzoek langs de ge-

hele Rijn te laten plaatsvinden.

WATERGETIJDEN
nov.

HW
30 7.16
dec.

1 8.04
2 8.57
3 9.59
4 11.07
5 —.—
6 0.38

LW
2.30

HW LW
19.36 15.00

3.30 20.28 16.00
4.00 21.27 16.30

berijdbaar
strand

11.00-17.30
berijdbaar

12.00-18.00
12.30-19.00

4.30 22.33 18.00 14.00-21.30
5.30 23.44 19.00 15.00-21.30
7.30 12.12 20.00 3.30-10.00
8.30 13.00 21.00 4.30-11.00

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-

keer, kiosk Raadhuisplein

3569 Sekretariaat 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 18

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver

lorenstraat 68

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand-

voortselaan 365, Bentveld, SAAB
service-dealer

t
2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service

en verkoop. Oranjestraat 2-12 en

Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming

oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks-

straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin

burghstraat 5, Haarlem

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,

Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN?
TER WOLBEEK BELLENI

(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en

Boodschappendienst, dag en nacht

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-

trum. Jac. v. Heemskerckstraat 53

DOKTERS-, WIJKZUSTERS-
APOTHEEKDIENST L .,

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

R, Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355,
J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,
telefoon 2058.
P, Flieringa. Brederodestr. 1, tel. 218 1.

G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091.
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,

- J. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499.
telefoon 5600.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 29 en zondag 30 november:

Zr. A. van der Linde, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

APOTHEEK:
29 november—5 december:
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.
Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 32 33.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 30 november:
EERSTE ADVENTZONDAG
Kerk:

10.30 uur: ds. C. Mataheru m.m.v. Kerk-
koor.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: mevr. ds. W. H. Buijs.

Jeugdkapel:
10.30 uur: de heer A. J. Weermeijer.

Kerk:
18.30 uur: ds. R. H. Hengstmangers
Jeugddienst m.m.v. The Sea Side Gospel

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

Zondag 30 november:
10.30 uur: ds. H. Annema (d.g.) te

Zaandam.

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15

Zondag 30 november:
10 en 17 uur: ds. J. de Waard.

PAROCHIE ST." AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN:
zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30u.

BIJKERK NOORD, Linnaeusstraat

H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag 3 uur n.m. Samenkomst in'Pniël',
Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Madoerastraat 1, Haarlem N.
Zondag 9.30 en 16.00 uur;

Woensdag 20.00 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN. Paradijsweg 16

Zondag 10.00 uur: korte "bijbelbespre-
-

king, Paradijsweg 16 te Zandvoort.
Maandag 19.30 uur: bijbelstudie. Para-
dijsweg 16 te Zandvoort.
Zaterdag 9.30 uur: korte bijbelbespre-
king, Paradijsweg 16 te Zandvoort.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 30 november:

9.45 uur, Hilv. I, radiotoespraak. Onder-
werp: 'Wij en zij'.

U kunt hot

toch niet

afschreeuwen

wanneer U de goede hoe-

danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht

van het publiek wilt bren-

gen. Daarvoor staat de

Zandvoortse Courant te

uwer beschikking. Dit

nieuwsblad wordt door-

dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,

niet gelezen maar „ge-

speld" van a tot z.

in die sfeer genieten ook

uw advertenties méér dan

gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.

Steek voor uw reclame-

plannen uw licht eens op

bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg 1

Telefoon 2135

Voor kapitaalkrachtige op-
drachtgevers WOON- en
WINKELPANDEN te koop
gevr., zowel leeg als voor
belegging. Verkopers beta-

len geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VNEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767:

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN-
Oranjestraat en Zeestraat

Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

VERKOOP en SERVICE

Motor tune up • Veilig-

heidsinspektie - occasions.

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingshedrijf

* AANLEG

• OMBOUW
* ONDERHOUD

• REPARATIE

¥ CENTRALE VERWARMING

• AARDGAS-INSTALLATIES

•k OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies!

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

——————i«—.—

.

——

.

m i , i r ,
I

" }

Om 'gezondheidsredenen heffen wij onze zaak aan de THORBECKE-
STRAATy hoek Kerkstraat te Zandvoort op.

A.S. MAANDAG 1 DECEMBER 10 uur 's morgens begint onze

Radicale
opheffings
uitverkoop

ongelooflijke,

bespottelijke, lage prijzen!!
BLOUSES uitzoeken vanaf 5 GULDEN
ROKKEN uitzoeken vanaf 5 GULDEN
PANTALONS uitzoeken vanaf 5 GULDEN
JURKEN, PAKJES uitzoeken vanaf 19 GULDEN

WIE HET EERST KOMT, HEEFT DE GROOTSTE KEUS !

Voor het betere textiel, nu tegen WEGGEEFPRIJZEN !

ELKE DAG OPEN cf'rf-^
VAN 10—1 EN 2—5 UUR, M^P^È^ A L L E E N

BEHALVE DINSDAG. (fl)WTOT.ffi' THORBECKESTRAAT/KERKSTRAAT

L&6ERLP

URG
HALTESTRAAT 3

500 gram VARK. FRIKAND0 4 98

500 gram VARK. R0LLADE 4.98

500 gram R0SBIEF 4.88

250 gram BIEFSTUK (mals) 2.78

HEERLIJK LAMSVLEES

!

500 gram RONDE BOUT 3.98

500 gram MAGERE LAPPEN 2.98

500 gram LAMSHACHE 1.48

500 gram LAMSKARBONADE 1.98

I kilo KARB0NADE 3.50

OSSESTAART

500 gram

tl.78

500 gram

HACHé-VLEES

2.25

FILET AMF.RICAIN
98 et. 1C0 gram

2 STUKf,

1.78

WEEKENDREKLAME :

100 gram HAM en
100 gr. TONGEWORST

samen f.19

DINSDAGr

500 gram

varkensfrikando

4.58

WOENSDAG:

500 gr. heerlijk

vleesgehakt 1,68

3 slavinken 0,99

3 frikandellen 0,99

3 hamburgers 0,99

DONDERDAG:
250 gram

bief-tartaar 1,69

250 gram
rauwe lever ."70,79

1 kg. doorregen
rundlappen 3,98

VOOR UW SOEP:

500 gr. ossestaart 1,78

500 gr. hamschijf 2,48

500 gr. vark. pootjes 0,50

500 gr. krabbetjes 2,25

SOEPPAKKET 1,25

enz., enz.

500 gr. fijne riblappen ....3,98

500 gr. bieflappen 4,15

500 gr. hamlappen 4,48

GEMEST KALFSVLEES:

500 gr. frikando 5,98

500 gr. lappen 5,48

500 gr. karbonade 5,48

100 gr. kalfslever 1,40

Voor
uw hond
en poes
HART, KOPVLEES,
UIER, PENS. enz., enz.

VERRUKKELIJKE

VLEESWAREN: -

150 gr. gel. lever 1,19

150 gr. pekelvlees 0,89

150 gr. boterh.w 0,79

150 gr. saks 0,69

150 gram gebraden
gehakt 0,69

150 gr. boerenworst 0,98

150 gr. paté 0,98

150 gram

Hongaarse Mix 0,98

150 gr. achterham 1,59

150 gram
gebr. rosbief 1,59

150 gram
gebr. frikando 1,59

150 gram
gebr. kalfsrollade 1,59

150 gr. osseworst 0,98

150 gr. cervelaatw 0,98

150 gr. gek. worst 0,69

250 gram
heerlijke leverworst 1,05

250 gram heerlijke

gekookte worst 1,25

HEREN TIVW
HANDSCHOENEN echt leer,

suède of Imitatie. Een ko! lektIe

die een man blij maakt.

13.95 -12.75 -10.50 -5.95

Een heerlijke warme SHAWL
Is ook altijd welkom. Kleurige

dessins, warme kwaliteiten

8.75 - 7.90 - 6.90

Moderne HEREN
PYJAMA'S, vele

kleuren en des-
sins vanaf

11.90

met elastische

tailleband In

pantalon

26.75 - 24.90 -

19.75

Bijzonder
mooie

SOKKEN en
ANKLETS
zijn er voor
de heren.

Een weelde
van kleuren

en dessins.

Kort heeft OVER-
HEMDEN van zéér
bekende merken.
De volmaakte pas-
vorm en nauwkeu-
rige afwerking geeft
mannen de prettige

zekerheid een cor-

rect overhemd te

dragen.

15.90-10.90

prima pasvorm,
in de nieuwste
modetinten

vanaf:

1.00

PANTY
NYLONS

effen of fantasie

in moderne
tinten

2.25 - 2.95

3.50 - 5.95

Moderne

OVERHEMD-
BLOUSES

fantasie dessins.

In verschillende
kleuren

26.75

DAMESSHAWL
héél véél keus in kleuren

en dessins vanaf:

2.50

DAMESHANDSCHOENEN
BJ5 - 5.25 - 4.75 - 3.25
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Sanders haarboutique
DAMES KAPSALON

Mevrouw en Mijnheer,
Maak uw Sint Nicolaaskeuze uit meer dan 200
pruiken en haarstukken.
Laat U vrijblijvend adviseren door de haarwerk-
ster voor een vlot frans model; ook voor uw eigen
haarwerk.
Heren haarwerk naar maat en confectie.

Reparatie van haarwerk.

HALTESTRAAT 56 TELEFOON 36)8

^oróetterie.

.aióon e/ance

daar slaagt. U!

Kostverlorènstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Met Eeltink's speelgoed
beste mensen, vervult de sint

uw stoutste wensen
Borduurdozen, egelspelen, puzzels, meubels, hang-
en schemet lampen voor poppenhuizen, Stabo auto
en Derby paarden renbanen.

Ziet etalage! STATIONSSTRAAT 16

/oor elk klusje of karwei, het hout van

W.JANSEN hoort er bij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuiverings-

installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107.

Deelnemer Sint Nicolaas-aktie

VOOR UW

Austin-Momobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023-24 28 30

GEVRAAGD:

telefoniste/typiste
voor afwisselende werkzaamheden op klein mo-
dern kantoor.
(Steno-diploma strekt tot aanbeveling)
„Sunclass Bungalows" Bouw- en Expl. Mij. N.V.

Bouwes Palace 5a-5/6, Zandvoort.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorènstraat 121
Telefoon 4024.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf - Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

47.50
voor*
lOrijlessen
Vervolg- en losse

lessen: f 7,50

Fonkelnieuwe V.W.'s
Zandv., Oosterparkstr. 41,
telefoon 25 07 - 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,IRMA'
Gedipl. VAMOR

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort- en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

r

v.

WEGENS ENORME AANKOPEN
ORGANISEREN WIJ EEN GRANDIOZE

TAPIJTVERKOOP!
ALLE BEKENDE MERKEN VAN
BINNEN- EN BUITENLANDSE

FABRIEKEN, LEVEREN WIJ THANS

direct uit voorraad
met 10% korting

BOVENDIEN, door onze eigen stoffeerders

GRATIS GELEGD!
met 5 jaar schriftelijke garantie

NU PROFITEREN BIJ:

„'t HOLLANDSE HUIS"
A. W. van Graas

Lange Veerstraat 25-33 - Haarlem - Tel. 32 06 06

J
Auto-

verzekeringen
1. overname volledige no-claim korting;
2. voor jeugdige bestuurders geen ver-

hoogd eigen risico;

3. no-claim reductie tot 40 % .

Voorts alle verzekeringen en financieringen.

MEVR. A.M. FOLKERS-STRUVÉ
Thorbeckestraat 17 - telef. 3283

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett • Volkswagens •

Opeis Kapltan - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2, tel. 4200 en 3652

BEHANG
KEUR -VERF

Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau

Schilders-

bedrijf

Ü.C. v. fyfy
Telefoon 2638

Voor piano's

Van Kessel
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

Net SCHILDERSBEDRIJF

kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

^B/^^Ê0^m0l̂ K^

Familiedrukwerk

DRUKKERIJ OUDT
v/h Gertenbachs Drukkerij

Achterweg 1, telefoon. 2135

^^0K^f0i^^i^^0a^0i^^

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

o4uto en ^Jerkuurbedryl

ï^andvQort'
SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

VOOR AL UW DRUKWERK!

VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK
»•

*«^*M^1

Makelaar

H. W. COS
Burg. Engelbertsstr. 11 - Tel. 5531

Zandvoort

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën.

Sinterklaas zei tot zijn knecht,
Die modezaak aan De Passage is nog niet zo slecht

Ik zag daar mantels, pakjes en japonnen,
Leuke blouses, pantalonnen.
Pullovers, mutsen en handschoenen,
O, teveel om op te noemen,
Ga daar eens een keertje neuzen.
Ge vind er vast iets naar uw keuze!

PASSAGE 9 TELEFOON 5965

<
lTlocl& du ^aóóacje 9

voor de modebewuste vrouw,

Sint icolaas-

geschenken

Ruime sortering in:

KAPTAFELS
~

LADENKASTJES
WANDTOILETJES
TAFELKLEDEN
LAKENSETS
SPREIEN

PLAIDS

SLAAPKAMER-
KLEEDJES

SIERKUSSENS

BEDDENSPECIAALZAAK

KEMPER
Haltestraat 21 - Telefoon 2119

Klein en groot
eten v.d. Werff's brood

Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

'

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN,
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933

VERZORG TIJDIG DE KOPIJ
VOOR UW ADVERTENTIES

IN DE ZANDVOORTSE COURANT



69e jaargang jno. 94 - Verschijnt dinsdags en vrijdags

redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs f 10,- per jaar
per post ƒ 11,-; buitenland ƒ 13,-

losse eksemplaren 20 cent
postgiro 1918910,
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

DINSDAG 2 DECEMBER 1969

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

meeuwen uit zaandam

sterker dan

meeuwen uit zandvoort

VERKEERSONGEVALLEN
IN DE NACHT
Vrijdagnacht hebben zich in de badplaats
twee verkeersongevallen voorgedaan. Om-
streeks kwart over één vloog een auto op
de wegkruising van de boulevard Barnaart
en de Burg. Van Alphenstraat, bestuurd
door een 33-jarige steigerbouwer,; "uit Vel-

sen-IJmuiden, tegen twee v
(
erke

:

erBzuilen

op. De steigerbouwer en drie jn^lerihzitten-

Van da gevleugelde elftallen die eergiste-

ren in Zaandam tegen elkaar in het strijd-

perk traden, Zandvoortmeeuwen en Zilver-

meeuwen, bleek de Zaanse klup over de

beste wiekslag te beschikken. Na een doel-

puntloze eerste helft werd Zandv.m. kort

na de hervatting tweemaal achtereen door

een enthousiast en technisch sterk spelend

Zilvermeeuwen overrompeld. Enkele minu-

ten voor het eindsignaal van de arbiter

slaagden de kustbewoners er in de —

2

voo/sprong van de gastheren tot het mi-

nimum te reduceren door het scoren van

een tegenpunt. Het maken van meer doel-

punten stonden de meeuwen uit Zaandam
de meeuwen uit de badplaats niet toe.

Voor de laatsten zat er dit keer geen over-

winning en zelfs geen gelijkmaker in.

Niets kondigde in het begin van de ont-

moeting — bijgewoond door ongeveer
1500 toeschouwers — de voor Zandv.m.
zo teleurstellende afloop van de wedstrijd
aan. Integendeel. Direkt na de aftrap na-

men de bezoekers het heft stevig in han-
den en drongen de Zaanse klup in de ver-

dediging. De achterhoede van de Zaandam-
mers bleek evenwel volledig voor zijn taak
berekend en gaf de aanvalsspits van de
gasten weinig kans om dichter bij het doel
te komen, dan strikt noodzakelijk was.

Vertrouwend op hun verdediging probeer-
den de voorhoedespelers van Zilvermeeu-
wen op hun beurt zwakke schakels te vin-

den in de achterlinie van de bezoekers.
Geruime tijd golfde het spel heen en weer,
zonder dat een van de partijen er in slaag-

de een beslissend overwicht te forceren.

De rust maakte aan deze weinig boeiende

slijtageslag een voorlopig einde.

De tweede helft was nog geen zestig
sekonden oud of één der voorhoedespelers
van Zilvermeeuwen verrastte de Zandvoort-
se doelverdediger met een vér en hard
schot, — 1. Zandv.m. reageerde verbij-

sterd op deze totaal onverwachte aktie en
had de grootste moeite orde op zaken te

stellen. In de 11e minuut was men nog
steeds niet van de schok hersteld en dit

gaf de voorhoede van de gastheren de
kans opnieuw te scoren, —2.

Zandvoort werd door pech achtervolgd.
Korte tijd later moest Gerard Nijkamp we-
gens een enkelblessure door Raymond Keu-
ning worden vervangen. Aan het eenzijdige
spelbeeld kwam in het laatste kwartier van
de ontmoeting een einde toen de voorhoe-
de van Zandvoortmeeuwen niet langer met
een rol op het tweede plan genoegen wen-
ste te nemen. Zilvermeeuwen trok zich di-

rekt in de verdediging terug en sloot de
gelederen. Toch ontdekte Richard Bruijn-

zeel hierin vijf minuten voor het eindsig-

naal een opening, groot genoeg om er

doorheen te glippen. Met een fraai schot
verkleinde hij de achterstand tot één punt
verschil. Er was echter geen tijd meer om
de voorsprong van Zilvermeeuwen onge-
daan te maken. De voorhoede van de kust-

bewoners was te laat tot bloei gekomen.

den werden ter observatie
%

opgenomen in

een Haarlems ziekenhuis en *l&iriden later

huiswaarts keren. Van de auto bleef een
wrak over.

Op de hoek van de Zeestraat en de
Stationsstraat reden twee auto's tegen el-

kaar. De bestuurders, een inwoner van
Haarlem en een ingezetene van Hilversum,
kwamen er heelhuids van af. De zwaar be-
schadigde auto's moesten worden wegge-
sleept.

rituele broodoffers

waren voorlopers

an sinterklaas koekprent

VERGETEN KAARS
OORZAAK VAN BRANDJE
Vrijdagmiddag heeft de brandweer een
brandje in een garage aan het Favauge-
plein met behulp van een schuimblusappa-
raat in de kiem weten te smoren. Het vuur
was ontstaan tengevolge van een branden-
de kaars, die een loodgieter, die even bui-

ten de garage was gaan pauzeren, had
vergeten te doven.

PAARD KONTRA BROMFIETS
Zaterdagmiddag kwarn op de Zandvoortse-
laan een rijpaard, dat was geschrokken

-van een bromfiets, in aanraking met een
tweede bromfiets, bestuurd door een 43-
jarige inwoner uit Zandvoort. De bromfiet-
ser kv/am. ten val en liep een gekneusde
onderarm op. Het voertuig werd vrij ern-

stig beschadigd.

hier staat uw brief

en zo kan

het gebeuren ...
Er zit in de demokratisering van onze de-

mokraiie — zowel op landelijk als plaat-

selijk niveau — nog altijd bitter weinig

schot. Neem b.v. een aktuele en sterk in

de publieke belangstelling staande kwestie

als het Zandvoortse pierplan. De kranten

schreven en schrijven er over, het Haar-

lems dagblad hield een enquête onder

haar lezers en het Zandvoortse bedrijfs-

leven vond het de moeite waard er een

bijzondere vergadering aan te wijden. En

wat deed en doet het gemeentebestuur?

Het deed waartoe het formeel verplicht

was — het pierplan werd gedurende vier

weken voor een ieder ter visie gelegd —
en verder gebeurde er niets.

Behalve de door de wet voorgeschreven

presentatie heeft het plaatselijk bestuur

de bevolking van Zandvoort op geen enke-

le wijze in de gelegenheid gesteld zich

over de promenade in zee uit te spreken.

Inspraak was er intussen wel in ruime en

overvloedige mate voor de plannenmakers,

die tijdens speciale raadsbijeenkomsten

achter gesloten deuren het pierprojekt na-

der mochten toelichten. Inspraak bij de

voorbereiding van het pierplan hadden de

inwoners van de badplaats ook graag ge-

wild — b.v. door middel van een hearing

of openbaar spreekuur. Het is niet gebeurd

en het ziet er niet naar uit dat het alsnog

zal gebeuren vóór de behandeling van het

projekt in de raad.

De overheid zal er t.z.t. ongetwijfeld op

wijzen dat de door de ingezetenen van

Zandvoort gekozen gemeenteraad de be-

langen van de badplaats en dus ook die

van de burgerij behartigd. Dat is ongetwij-

feld juist en daarom is het van het groot-

ste belang dat de plaatselijke volksverte-

genwoordiging de mening en de verlan-

gens van de bevolking kent. In het bijzon-

der wanneer het gaat om zo'n ingrijpende

zaak als de bouw van een pier voor de

kust van de gemeente.

Indien men, zoals thans duidelijk het ge-

val is, uitsluitend het oor leent aan het-

geen de adspirant pierbouwers te zeggen

hebben, staan de inwoners van Zandvoort

in feite al buiten spel en kunnen op de

gang van zaken geen enkele invloed meer

uitoefenen.

En zo kan het gebeuren dat 'de ge-

meente plannen blijft uitwerken voor een

pier die niemand wil hebben', zoals het

Algemeen Handelsblad onlangs met verba-

zing konstateerde.

Geachte redactie,

Bij de discussies omtrent 'het pierplan
komt een merkwaardig facet naar voren.

'De Trommelaar' - schrijft in het Zandv.
Nieuwsblad van 28 november dat de pier
in het plan voor Havezathe een zorgen-
kind is. Je vraagt je af, waarom ze dan
dat plan indienen.

Bij de waarschijnlijke voorstemmers in

de Gemeenteraad is bepaald geen 'hoera
voor de pier' stemming aanwezig.

De heer Dukkers: 'Toen ik nog geen
raadslid was, was ik fel tegen de pier ge-

kant (!) Maar nu is geen raad die meer
van de pier afkan'.
Waarom in 's hemelsnaam 'niet? Wat

zie je als inwoner niet en als raadslid wel,
een hogere macht, die je dwingend toeflui-

stert 'Ge zult U een betonnen fallus aan
de kop van de Van Lennepweg bouwen!?'

Er zijn namelijk geen argumenten die de
bouw van een pier aanneembaar «kunnen
maken.
Voor de werkgelegenheid is bouw noch
exploitatie noch onderhoud voor Zand-
voorters van enig belang.

Voor het bedrijfsleven alhier zullen de
huren van verkoopruimten dermate hoog
zijn, dat de winst hiervan nauwelijks inte-

ressant zal blijken te zijn. (zie Scheve-
ningen).

Eventuele baten van de pieronderneming
zullen afvloeien naar aandeelhouders, die
bij mijn weten niet in Zandvoort woonach-
tig zijn.

Bij verliezen daarentegen zal Zandvoort
opgescheept zitten met een verwaarloosde
hoop beton en ijzer (de REM kunt U als

verre waarschuwing aan de horizon zien
staan).

v

Verziekt wordt wel een groot stuk
strand met uitzicht, nog altijd veruit de
eerste attractie voor Zandvoorters en zijn

bezoekers.
Het verweer, dat Zandvoort al verpest

is (Wels) en de pier dientengevolge dan
ook wel mag, is me te negatief. De her-

bouw van ons dorp zal wel niet de ge-
schiedenis ingaan als een stedebouwkun-
dig juweeltje van de 20ste eeuw, nochtans
is het strand van Zandvoort uniek, zoek
het maar eens buiten onze grenzen.

Blijft over de zienswijze, dat de Gemeen-
te inkomstenbronnen zoekt om de begro-
tina een gunstig beeld te geven.

Er zijn de laatste jaren nogal discussies
geweest over het vraagstuk of de gemeen-
tebesturen zich moeten laten richten naar
een zuiver commercieel klimaat binnen
haar grenzen (Rotterdam-maasvlakte) of

dat de inwoners nog enig aanspraak mo-
gen maken op een leefbare omgeving
m.a.w. zijn de inwoners er uitsluitend voor
de economische belangen of mag deze
stelling ietwat minder wegen.
" Daar waar belangen en belangstelling
voor dit pierplan dermate negatief uitval-

len voor Zandvoort, moet een beslissing
van onze raadsvertegenwoordigers niet te

moeilijk zijn, n.l. geen groen licht voor dit

statusplan.

J. Termes.

Mijne Heren,

Naar ik meen vorige week vrijdag stond
er een ingezonden brief in uw krant naar
aanleiding van de Sint Nicolaas actie van
de Zandvoortse winkeliers. Deze brief was
mij uit het hart gegrepen. Ik heb mij al

enkele jaren geërgerd aan de prijzen die

in de Sint Nicolaas weken ter beschikking
worden gesteld. Niet dat deze prijzen niet

mooi of niet waardevol genoeg zouden zijn,

integendeel, ze zijn veel te mooi en- veel

te duur. Bovendien is het een handje vol

volwassenen die er al dan niet gelukkig
mee worden, terwijl ik van mening ben dat
juist in de Sinterklaastijd de kinderen

bedacht moeten worden. Waarom kopen
winkeliers of de organisatoren van de Sint
Nicolaas actie voor het zelfde geld dat nu
besteed wordt aan was-automaten, auto's
of T.V.'s niet een hele berg kindercadeau-
tjes en maken daarmee een heel groot
aantal (en dan vooral kleine) kinderen ge-

lukkig?

Misschien toch iets om eens onder de
aandacht van het comité te brengen.

Met vriendelijke groet,

M. E. van Oostrum-Leenders

gymnastiekvereniging

hield najaarsvergadering

De Sinterklaasfolklore, zoals die zich ieder

jaar rond de 5e december afspeelt, kent

tal van gebruiken en gewoonten die ouder
zijn dan het Nicolaas-tijdperk. Soms vin-

den ze hun oorsprong in een ver en grijs

verleden, een andero keer treft men hun

bakermat in de meer recente geschiedenis

aan. Een wel bijzonder lange voorgeschie-

denis hebben de speculaaspoppen en taai-

taai figuren, die op het heerlijk avondje

via de schoorsteen of andere kanalen ten

geschenke worden gegeven aan het zoete

en oppassende volkje.

In het Egypte van de trotse Farao's be-
hoorde het al tot de goede gewoonte el-

kaar bij bijzondere gelegenheden uit deeg
geknede figuren te presenteren. Uiteraard
niet in de vorm van een vrijer, de onder-
danen van de heersers aan de Nijl ge-
bruikten daarvoor andere onderwerpen.
Voorlopers van de zoete koek waren zelfs
in zwang bij de primitieve volken. De door
onze yerre voorouders vervaardigde brood-
figuren maakten lange tijd deel uit van ri-

tuele offers. In een later stadium werden
de offerbroden uitsluitend getoond en kre-

gen de naam van 'toonbroden'. Daar bleef
het niet bij. De broden zagen er waar-
schijnlijk zo smakelijk uit dat men ze be-
gon te konsumeren. Bij het eten ervan voel-

de men zich gesterkt. De broodfiguren en
koeken werden daarom aan verwanten en
vrienden ten geschenke gegeven.

Sint Nicolaas heeft dit prettige gebruik
overgenomen en er een nieuwe variatie
aan toegevoegd: de koekprent. Ook dat is

al weer zo lang geleden dat niet precies
te achterhalen valt wanneer voor het eerst
de deegspijs in de koekprenten werd ge-
drukt. Er zijn ook niet veel houten koek-
vormen bewaard gebleven; de oudste da-
teren waarschijnlijk uit de 15e eeuw. In de
16e eeuw was de afbeelding van Sint Ni-

colaas, evenals trouwens het hele feest
officieel verboden, omdat men het teveel
een Roomse aangelegenheid vond. De hele
'Santekraam' (santen=sinten, kraam=gezel-
schap) moest verdwijnen. In oude archie-
ven zijn verbodsbepalingen gevonden. Voor-

Midden vorige week vond in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davidsstraat de
najaarsvergadering '69 van de gymnastiek-
vereniging 'Oefening Staalt Spieren' plaats.

Na de talrijke' aanwezigen welkom te

hebben geheten, gaf O.S.S.-voorzitter
Brink een uitvoerig résumé van het wel en
wee van de vereniging in de afgelopen
maanden. Aan het slot van zijn inleiding

richtte hij zich in het bijzonder tot de le-

den van het aktie-komité, die, zei voorzit-

ter Brink, op zo'n voortreffelijke wijze
goodwill voor O.S.S. onder de ingezetenen
van Zandvoort hadden gekweekt en boven-
dien een groot bedrag aan donaties bij-

een hadden weten te brengen.
De heer Brink gaf, nadat 'de notulen van

de jaarvergadering zonder op- en aanmer-
kingen waren goedgekeurd, op verzoek van
verscheidene aanwezigen een nadere toe-

lichting op enkele problemen binnen de
vereniging en de -korrespondentie die in

verband met deze kwesties was qevoerd
met het hoofdbestuur van de KNGV. Na
een korte gedachtenwisseling over de gang
van zaken gaf de vereniging tenslotte zijn

fiat aan het bestuursbeleid.
Het op de jaarvergadering aangenomen

voorstel om ouders van jeugdleden als bui-

tengewoon lid onder bepaalde voorwaarden
in te schrijven werd — na een toelichting

door het bestuur — ingetrokken.

Met algemene stemmen werd een artikel

in het huishoudelijk reglement opgenomen,
waarbij de ouderkommissie tijdens haar zit-

tingsperiode dezelfde rechten krijgt als

werkende leden. De mogelijkheid zal wor-
den geopend om ouders van jeugdleden
tegen een geringe vergoeding te laten toe-

treden tot een ouder-yereniging: een zgn.
supportersvereniging.
De vergadering ging akkoord met een

verhoging van de kontributie. Ook een
voorstel om de naam van de vereniging te

wijzigen in 'sportvereniging' werd zonder
tegenstand aanvaard, zodat hiervoor de
koninklijke goedkeuring zal worden aange-
vraagd.

In de ouderkommissie werden benoemd:
de dames H. v.d. Mije, C. de Rooij, B. v.

Soolingen, A. v. Soolingen en J. Visser.

In de volleybalkommissie werd opgeno-
men de heer R. Groos, die eveneens aan

BESTUUR GOUDEN E.M.M.
RECIPIEERT
Ter gelegenheid van het gouden jubileum
van de woningbouwvereniging 'Eendracht
Maakt Macht' recipieert het bestuur van de
vereniging op zaterdag 13 december a.s.

in het Gemeenschapshuis aan de Louis Da-
vidsstraat. De officiële ontvangst vindt

plaats tussen 15— 17 uur.

de propaganda kommissie zal worden toe-

gevoegd.
Tijdens de rondvraag werd o.m. verzocht

de kopy voor de in nieuwe stijl uit te ko-

men krant tijdig, doch uiterlijk 12 decem-
ber a.s. in te leveren, terwijl tevens een
regeling voor de distributie werd ontwor-
pen.

Afdeling volleybal:

De uitslag van de zaterdag j.l. in de Zand-
voortse sporthal gespeelde kompetitiewed-
strijd luidt:

Dames: O.S.S.—O.V.R.AA. 3—0
Hoewel het geen grootse wedstrijd was,
is de overwinning geen ogenblik in gevaar
geweest.

MAC ZANDVOORT VIERDE
TWINTIGJARIG JUBILEUM
IN ZOMERLUST
De op 17 augustus 1949 opgerichte mo-
tor- en autoclub 'Zandvoort' herdacht tij-

dens oen afgelopen zaterdag door ruim
200 personen bezochte feestelijke bijeen-

komst in café-restaurant 'Zomerlust' het
twintigjarig bestaan van de vereniging. In

zijn openingsspeech gaf MAC-voorzitter P.

Limbach een uitvoerig overzicht van de
ontwikkeling van de vereniging, die momen-
teel meer dan vijfhonderd enthousiaste le-

den telt. Na de inleiding van de voorzitter
werden felicitaties aangeboden door o.a.

de heer C. J. Sandbergen, adjudant van
de Zandvoortse gemeentepolitie, de heren
Jb. en P. Waterdrinker van 'Zomerlust' en
de heer B. G. Majoor, vertegenwoordiger
van de Kon. Ned. Motorrijders Ver. Laatst-
genoemde overhandigde namens zijn orga-
nisatie aan de MAC-voorzitter een gedenk-
plaat. Voor de echtgenote van de voorzit-
ter waren er bloemen.

Eén der hoogtepunten van de jubileum-
viering was ongetwijfeld de bekendmaking
van de opbrengst van de MAC-Noordzee-
rally '69, die dit jaar bestemd was voor de
verbetering van de zendapparatuur van de
bejaarden- en ziekenomroep 'De Branding'
uit Haarlem. Voorzitter Limbach overhan-
digde onder applaus van de aanwezigen
aan een vertegenwoordiger van deze om-
roep een bedrag van 4500 gulden. Deze
dankte de motor- en autoclub 'Zandvoort'
voor de fraaie gift en schonk op zijn beurt
aan de MAC een zgn. nummerator.

Als blijk van waardering voor de assi-

stentie die de Zandvoortse reservepolitie
bij het uitzetten van de route voor de
Noordzeerally had verleend, schonk de ver-

eniging 500 gulden aan de hulppolitie. Dit
bedrag werd in dank aanvaard door de
kommandant van de reservisten, de heer
M. J. Methorst. De jubileumviering werd
besloten met een bal, dat tot diep in de
ochtend van zondag duurde.

stellingen, die nog afkomstig waren van
heidense gebruiken, werden enigszins ver-

anderd. Voortaan maakte men de gewijde
koeken in de kloosters. De monniken maak-
ten gekruide of gepeperde koeken, de non-
nen een honingdeeggebak, dat nog het
meest op taai taai leek. De naam specu-
laas is in de kloosters ontstaan. Het deeg
werd in de houten plankjes met verzonken
relief gedrukt. Het koekje werd daardoor
het spiegelbeeld, dat is speculum van de
gesneden vorm. Het meervoud van specu-
lum is specula. De 's' is er in de volks-

mond bijgekomen.
Jammer is het, dat veel koekprenten

door de bakkers in de ovens zijn opge-
stookt.

Behalve de speculaas- en taai taai-pop-

pen en de pepernoten zijn borstplaat, sui-

kergoed, marsepein typische lekkernijen

rond de vijfde december. Overigens werd
met de fraaie vormen niet altijd naar waar-
de rekening gehouden, getuige het rijmpje:

'Sint Niklaas, dou goede bloed!
Geef me een zakje vol suikergoed:
niet te veel en niet te min.
Smijt het maar de schoorsteen in!'

Er is echter een koekpop die niet aan de
decembermaand is gebonden, de Abraham,
de soms levensgrote geschenkpop bij een
vijftigste verjaardag. Op de mooi versierde,

met suikerletters bespoten pop stond te

lezen:

'Abraham kwam over de brug
met vijftig cijfers op zijn rug.

Maar wij hopen, dat hij niet zal staken
en eerst de honderd vol zal maken.'

In de robuuste koekpop moest de jarige

het symbool zien, dat ondanks zijn gevor-

derde leeftijd, hij nog niet veel aan kracht
had ingeboet.
Zou Sinterklaas Abraham al hebben ge-

zien?
'

Er zijn trouwens nog mogelijkheden voor
een meergevorderde leeftijd. Bij 60 jaar

heet de speculaaskoek Isaac, bij 70 jaar

krijgt men een Jacob. Welke van de drie

aartsvaders Sinterklaas al heeft gezien, is

zijn geheim. De uitdrukking 'Hij heeft Abra-
ham gezien' is ontleend aan de Bijbel. In

Johannes 8 : 57 is het antwoord van de
schriftgeleerden, wanneer Jezus zegt:

'Abraham, uw vader, heeft met verheuging
verlangd, opdat hij Mijnen dag zou zien en
hij heeft hem gezien en is verblijd ge-

weest': 'Gij hebt nog geen vijftig jaren en
hebt Gij Abraham gezien?'

Het begrip 'Abraham zien' bij de vijf-

tigste verjaardag is helemaal ingeburgerd.
Deze koek ontstaat niet in een uitgesne-

den bakplank, maar wordt meestal door
de bakker volgens een kartonnen mal ge-

vormd, terwijl hij het deeg uitrolt. Als vul-

ling kunnen dienen amandelspijs, rozijnen,

krenten en gebakken gember. Dan wordt
het hele geval opgerold en weer beter in

model gebracht. Een prachtige baard, van
suiker omlijst het mooi geglazuurde ge-

zicht. Die baard is het symbool van kracht.

Het is nog niet zo erg lang geleden, dat
in verschillende delen van het land Sinter-

klaasmarkten werden gehouden, waarop al

het bijzondere lekkers te koop was. De
Sinterklaastafels zijn er nog een overblijf-

sel van. Voor Brabant en Drenthe bestond
dat lekkers uit de zgn. plassen, de Bra-
bantse stervormig, zo'n 15 cm breed, ge-

vuld met krenten, rozijnen, sucade en eie-

ren. De Friese kruidkoek wordt al drie

eeuwen gebakken volgens hetzelfde recept,

dat van vader op zoon is overgegaan. In

Groningen heet het Sinterklaaslekkers 'fie-

terknuten'.

Toch is alle zoete koek alleen nog niet ge-

noeg, want:

'Sint Niklaas, nobele baas,
breng wat in mijn schoentje,

een appeltje of een citroentje,

een nootje om te kraken;
dat zal zo lekker smaken!'

AVONDOPENSTELLING
PTT-KANTOOR
De avondopenstelling van het PTT-kantoor
op donderdag 4 december as. vindt niet

plaats van zeven uur tot half acht. zoals
in de editie van j.l. vrijdag abusievelijk

stond vermeldt, maar van half acht tot

half negen. Waarvan akte.

VLAM IN DE PAN
Zondagavond sloeg de vlam in de pan in

de keuken van een woning aan de Haar-
lemmerstraat. Door het snelle optreden
van de bemanning van een surveillance-

wagen van de gemeentepolitie werd het

vuur vrijwel direkt bedwongen. De schade
was gering.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

VOOR AL UW DRUKWERK!
VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK
»•



FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, geheel onverwacht, mijn lieve

zorgzame Vrouw, onze lieve Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder

Berendina Water-Müller

op de leeftijd van 69 jaar.

J. P. Water
Kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, 30 november 1969
Brugstraat 10a
Correspondentie-adres: Zeestraat 37a
De overledene ligt opgebaard in de
Rouwkamer Dorpsplein 11. Gelegen-
heid tot bezoek, dinsdag van 3

—

4
uur en van 7—7.30 uur n.m.

Thuis geen bezoek.

De ctematie zal plaatsvinden woens-
dag 3 december in het Crematorium
te Velsen, na aankomst van trein

9.18 uur v.m., halte Westerveld.

Toch nog onverwacht is heel vredig
van ons heengegaan, onze lieve huis-

genoot, vader, groot- en overgroot-
vader

JACOB KOPER
op de leeftijd van 74 jaar.

Zandvoort : W. Vermeulen
J. Koper
J. G. Koper-Vink

Californië : D. Koper
N. Koper-Geurts

Zandvoort : J. P. Vink
A. Vink-Paap
C. Vink
C. Vink-Ruigrok
Klein- en
achterkleinkinderen

Zandvoort, 2 december 1969
Prinsenhofstraat 2

Gelegenheid tot condoleren van 2—

4

uur en van 7—8 uur n.m.

De teraardebestelling zal plaatsvin-

den vrijdag 5 december te 2.30 uur
op de Algemene Begraafplaats te

Zandvoort. Vertrek vanaf het sterf-

huis ± 2.15- uur.

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN.
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933

da^ta^u
PUZZEL NO 108
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schooljeugd had

schik in

toneelprestafie

van onderwijzers

Op 1 en 2 december werden in gebouw

'De Krocht' voor de leerlingen van de 3e

tot en met de 6e klas van alle lagere scho-

len toneeluitvoeringen gegeven. Het toneel-

gezelschap, dat ook dit jaar weer uit leer-

krachten van zowel de openbare als de

bijzondere lagere scholen bestond, heeft

met 'De zeven druppels' van J. van der

Heyden en J. A. Tempelaars een goede

keus gedaan. Want tijdens de voorstellin-

gen bleek overduidelijk dat ook de jeugd

van deze tijd nog geboeid raakt door de

Oosterse pracht in het palels van een sul-

tan, door een grootvizier op een vliegend

tapijt, een beeldige In tule gehulde prinses

en een afzichtelijke heks.

Het begint allemaal in het stadje Warmer-
broek waar de poppendokter Beenschroe-
ver woont met zijn domme knecht Wankel-
wiek. Op 'een dag, dat Beenschroever en
Wankelwiek druk bezig zijn met het repa-

reren van allerlei poppen, komt de groot-

vizier van Zijne Majesteit de Sultan Broek
de Tweede van Turkabije, Vijg Ben Dadel,
op een vliegend tapijt de werkplaats van
Beenschroever binnen om voor de verzame-
ling van prinses Ranja, de zeventienjarige
dochter van de sultan, een paar poppen^
uit te zoeken. De hofpoppenmaker,

(

£lf
Ben Moorkop, maakte de laatste tijd na-

melijk zulke lelijke poppen, dat de prinses

ze beslist niet meer wilde hebben. Als de
grootvizier de mooie poppen ziet die door
Beenschroever - en Wankelwiek gemaakt
worden nodigt hij ze alletwee uit om met
een paar poppen naar Turkabije te komen.
Hij legt uit dat Turkabije te bereiken is

met de trein, dan met de boot en tot slot

op een kameel.

Daarna vliegt Vijg Ben Dadel weer op
zijn tapijt terug naar de sultan en vertelt

dan van zijn gesprek met de poppenmaker.
Vijg Ben Dadel heeft trouwens een erg

druk leven want iedere dag moet hij sul-

tan Broek de Tweede rapport uitbrengen
van wat er al zo in het land gebeurt. Zo
hoort de sultan dat de woestijnpolitie een
paar kameeldieven heeft gearresteerd en
hij geeft bevel deze dieven onmiddellijk

voor vier jaar in de gevangenis op te slui-

ten, waar ze alleen nog maar zure kame-
lenmelk, dadelpitten en 1 koffiedik voor toe

krijgen! Ook vertelt de grootvizier van de
lelijke oude vrouw, die hij 's morgens op
de markt heeft gezien en die .hem een
brilslang heeft gegeven in ruil voor zwarte
kraaienveren. De sultan is erg blij met de
brilslang, maar als hij de mand waar de
brilslang in moet zitten voorzichtig open
doet blijkt er een stuk gasslang in te zit-

ten. Dan begrijpt de sultan dat die lelijke

oude vrouw de heks Katana is, die hem
een poets heeft willen bakken omdat hij

haar zeven jaar geleden naar het Kroko-
dillenmoeras heeft verbannen. Iedereen in

VOORZITTER 'VOOR ANKER'
VOELT VOOR BOUW
VAN BEJAARDENFLATS

Tijdens de begin deze week in het Ge-
meenschapshuis gehouden algemene leden-

vergadering '69 van de bejaardensociëteit

'Voor Anker', heeft sociêteitsvoorzitter Al-

ders een lans gebroken voor de bouw van
bejaardenflats-woningen in Zandvoort
nieuw-noord en zuid. Hij was voorts van
mening dat de huidige opname- en selek-

tieregeling van de bejaardenhuizen aan
herziening toe is. De thans geldende rege-

ling sluit opname van bejaarden die met
lichamelijke moeilijkheden kampen, uit.

Maar het is juist deze kategorie die bij

een aanvraag voor huisvesting voorrang
zou moeten krijgen, aldus de heer Alders.

Spreker behandelde uitvoerig de nieuwe
benadering van de huisvesting voor de be-

iaarden. De bouw van grote bejaarden-
kompleksen wordt niet langer als de enige
oplossing voor het woningvraagstuk van
de ouder wordende mens beschouwd. Men
wil valide bejaarden zo lang mogelijk in

sociaal en kultureel opzicht een zelfstan-

dig bestaan laten leiden en zo min moge-
lijk van andere leeftijdsgroepen isoleren.

In het kader van dit streven verrijzen er

thans in diverse plaatsen in ons land be-

iaardenflats- en woningen tussen de woon-
huizen. Hierna deed de heer Alders de in

het begin van dit bericht vermeldde sug-

gestie.

Na de inleiding van de voorzitter werd
de voor de bijeenkomst samengestelde
agenda in vlot tempo afgewerkt. De aan
ds beurt van aftreden zijnde penningmees-
ter de heer Ram werd herkozen, ;in de be-

stuursvakature-Corten werd voorzien door
de benoeming van de heer L. van der Meij.

het paleis is bang omdat Katana weer te-

rug is, alleen de hofpoppenmaker Ali Ben
Moorkop vindt het fijn. De sultan had hem
namelijk ontslagen toen hij weer zo'n ver-

schrikkelijk lelijke pop voor de prinses had

gemaakt- en hij moest dezelfde dag nog
vertrekken met de kameel van kwart over

zes. Hoe Ali Ben Moorkop ook smeekte,

hij moest het paleis verlaten. En nu kon

Katana hem mooi helpen om wraak te ne-

men op de sultan en de prinses.

Intussen zijn de poppenmaker Been-

schroever en zijn knecht Wankelwiek in

Turkabije aangekomen. Wankelwiek doet

weer verschrikkelijk domme dingen, hij

laat de koffers uit zijn handen rollen,

waardoor de sultan en de grootvizier bijna

vallen. Bovendien noemt hij prinses Ranja

prinses Limonade. Maar de prinses is

daar niet boos over, ze is veel te blij met

de drie mooie poppen die voor haar in de

koffer zaten: een matroos, een clown en

een boerinnepop. Ze zet ze met z'n drieën

naast elkaar in een stoel en kan er maar
niet genoeg naar kijken, zó mooi vindt ze

ze.

Dan komt op een ogenblik dat iedereen

de zaal van het paleis verlaten heeft, Ka-

tana binnen. Ze ziet er verschrikkelijk grie-

zelig uit, ze heeft een -lange zwarte jurk

aan en ze zwaait met haar bezem. Ook
de ontslagen hofpoppenmaker komt stie-

kem het paleis binnen en .Katana besluit

de drie poppen te betoveren. Ze heeft 2

flesjes bij zich, één met rode en één met
groene vloeistof. Wanneer ze zeven drup-

pels van de rode vloeistof op de poppen
druppelt worden ze héél klein, zo klein

als een erwt, en met de groene vloeistof

worden ze net zo groot als mensen. Kata-

na neemt de groene vloeistof, waarna^ de

poppen heel erg gaan groeien en als grote

mensen door het paleis lopen. Niemand
begrijpt hoe dat nu ineens kan, alleen

Wankelwiek snapt dat de heks de poppen
betoverd heeft. En Wankelwiek heeft ook
begrepen dat Ali Ben Moorkop in het kom-
plot zit. De sultan laat Katana en Ali Ben
Moorkop arresteren en zo worden geboeid
voorgeleid. De heks belooft de poppen
weer klein te maken als het touw, waar-

mee haar handen zijn vastgebonden, wordt
losgemaakt. Maar als haar handen een-

maal los zijn, grijpt ze in haar mandje
niet het flesje met vloeistof om de poppen
weer klein te maken, nee, ze pakt een

heel ander flesje en gooit dat over de
vloer. Het is een soort lijm en daardoor

kan ineens niemand meer van zijn plaats

komen, de sultan, de prinses, de hofdame,
allemaal staan ze nu aan de grond vast-

geplakt. De heks lacht gemeen en zegt

zegt dat ze voor die lijm de veren van

zwarte kraaien nodig had. Daarna gaat

Katana eerst naar de schatkamer van het

paleis om parels en diamanten en een he-

leboel goudstukken te stelen. Als ze een

zak vol heeft pakt ze een doos met hele

grote lucifers en wil het paleis in brand

steken. Iedereen die vastgeplakt staat

gaat verschrikkelijk gillen want het is na-

tuurlijk heel erg om levend te verbranden.

En dan ineens krijgt Wankelwiek een goed

idee: hij stapt uit z'n schoenen, springt de

heks boven op haar nek om haar te ver-

hinderen het paleis in brand te steken. Nu
weten de anderen ook allemaal hoe ze van

de grond los moeten komen. De heks en

Ali Ben Moorkop worden allebei in de ge-

vangenis gestopt.

Wankelwiek was dus eigenlijk helemaal

niet zo dom als iedereen vroeger dacht.'

Hij was zelfs heel knap, want alleen hij

wist waarom Katana de poppen betoverd

had en hij had ook begrepen waarom Ali

Ben Moorkop haar had geholpen. Ook was
Wankelwiek de enige die wist hoe hij van

de grond los moest komen. Sultan Broek
de Tweede was zo verschrikkelijk blij dat

Fragment uit 'De zeven druppels'

hij Wankelwiek benoemde tot onder-sultan

en Beenschroever tot hofpoppenmaker. En
terwijl iedefeen 'hoera' riep voor de onder-

sultan vroeg prinses Ranja aan haar vader

of zij en Wankelwiek samen mochten trou-

wen. Dat mocht ' en Beenschroever stelde

toen voor om van de bruiloft een echt

Warmerbroekfeest te maken. Dat zal wel

gebeurd zijn en prinses Ranja en Wankel-
wiek hebben vast nog heel lang en geluk-

kig in het paleis geleefd.

Wij waren bij de maandagmiddagvoorstel-
ling. Opvallend waren de goede rolkennis,

de kostuums en het decor. Regisseur Jos

Dröse, die de jeugdige bezoekers welkom
heette, had ook dit jaar weer de regie.

Er waren onmiskenbare aspekten van zijn

vakmanschap, o.a. de onbeweeglijke ge-

zichten en handen van de poppen. Terecht

bracht een der spelers hem na afloop dank
voor zijn leiding. Alle medewerkenden
kweten zich uitstekend van hun taak, maar
niemand zal het ons hopenlijk euvel dui-

den wanneer wij Katana, sultan Broek de

Tweede, de grootvizier Vijg Ben Dadel en

Wankelwiek een ekstra Vermelding geven

voor hun natuurlijk spel.

Uit de reakties van de jeugd bleek hoe

intens er genoten werd en het School St.

Nicolaas Comité kan o.i. dan ook met vol-

doening op dit onderdeel^ van zijn pro-

gramma terugzien. " Kr.M.

mededeling aan onze abonnees
Het ministerie van Economische Zaken heeft de Nederlandse Nieuwsbladen toe-

stemming gegeven voor een noodzakelijke verhoging van de abonnementsprijzen.

Alle nieuwsbladen zullen van deze mogelijkheid gebruik maken of hebben dat

reeds gedaan. Ook de prijs van de Zandvoortse Courant zal in bescheiden mate

worden verhoogd. Vanaf 1 januari 1970 zullen wij de volgende bedragen in re-

kening brengen: per jaar f 11,—; per post f 13,— en buitenland ƒ 15,—

.

Onze abonné's, die in de komende dagen en weken hun abonnementsgeld voor

1970 per postgiro aan ons overmaken, verzoeken wij met bovenstaande prijs-

wijziging rekening te willen houden. Bij overschrijving op onze postgiro 1918910

gaarne vermelden: Drukkerij Oudt v/h Gertenbach. Bij voorbaat hartelijk dank

voor uw medewerking.

De uitgever

nieuw dïsrikfsbureau volksgezondheid

en beroepskeuze voor heemstede,

bloemendaal en zandvoort
Volgende week dinsdag wordt aan het

Heemsteedse Roemer Visscherplein 11 het

nieuwe distriktsbureau voor Bloemendaal,

Heemstede en Zandvoort van de Stichting

voor Geestelijke Volksgezondheid en de

Stichting voor School- en Beroepskeuze —
beiden sinds 1 januari van dit jaar in ge-

noemde plaatsen werkzaam — officieel,

geopend. Met de ingebruikneming van het

nieuwe bureau komt een eind aan de te-

genwoordige behuizing van de instellingen,

sinds januari ondergebracht in de gemeen-

tehuizen van Heemstede en Bloemendaal.

Het distriktsbureau van de stichtingen be-

staat uit twee diensten: een sociaal-psy-

chiatrische dienst en een psychologische

dienst. Bij eerstgenoemde dienst is een

sociaal-psychiatrische verpleegster aange-

steld en bij de ander zijn twee psycholo-

gen en een assistente werkzaam. Verpleeg-

ster en assistente zijn full-time aan het

bureau verbonden, de beide psychologen

werken voorlopig nog part-time. Van het

bureau wordt door de inwoners van Heem-
stede, Bloemendaal en onze gemeente veel-

vuldig gebruik gemaakt. De taakverdeling

van de diensten is als volgt geregeld:

De sociaal-psychiatrische dienst bemid-

deld bij opname in en ontslag uit psychia-

trische inrichtingen en verpleegtehuizen.

In gevallen waar opname voorkomen kan

worden, worden de patiënten begeleid en

geholpen bij al hun moeilijkheden die de

sociale aanpassing betreffen.

Alle huisartsen, zenuwartsen en ver-

pleegtehuizen kunnen een beroep doen op

de dienst. Het zwaartepunt van de assis-

stentie van de dienst ligt in het 'doorlich-

ten' van de sociaal-psychiatrische relatie

tussen de patiënt en zijn miljeu.

De psychologische dienst is tot dusver

in het bijzonder bezig geweest met het ge-

ven van voorlichting over haar werk.

Dit gebeurde zov/el aan de opvoeders

op ouderavonden, als aan hoofden van

school en gemeente-ambtenaren.
Het werk van de dienst beweegt zich op

drie terreinen. Het eerste is van konsulta-

tieve aard, waarbij het aksent ligt op

school- en beroepskeuze onderzoeken. Zo-

als begrijpelijk is dit veel van het werk

van de dienst vrij seizoengevoelig en be-

treft het veel partikuliere aanvragen.

Een tweede terrein is het onderzoek

van preventieve aard. Dit 'signalerings-

onderzoek' strekt zich uit tot de eerste

klassen van de lagere school en heeft tot

doel aan te tonen op welk terrein begelei-

tweede man in vs

spreekt als zijn meester
Vice-president Spiro Agnew — de tweede

man in de V.S. — is de laatste tijd nogal

in het nieuws gekomen door zijn felle re-

devoeringen, waarin hij partij koos vóór de
regering-Nixon en in het bijzonder tégen

degenen, die zich keren tegen diens be-

leid in Vietnam.
Agnew ging nogal onbehouwen te keer

en men vroeg zich af: doet hij dit op eigen

houtje of staat zijn chef, de president ach-

ter hem?
Het lijdt geen twijfel of Nixon ziet de ka-

priolen van zijn 'veep' met welgevallen

aan. Alles, wat hij zelf niet kan zeggen of

niet zó zou durven zeggen, zegt Agnew
voor hem. Hij kan zich er altijd enigerma-

te van distanciëren, want tenslotte heeft

niet hij het gezegd, maar Agnew, en hij

kan tegelijk de vruchten oogsten van Ag-

news kampagne.
Agnew ziet de zaken zwart-wit: Ameri-

ka is in oorlog met Vietnam, ledere recht-

geaarde Amerikaan staat dan achter de
regering. Wie het niet doet, zijn óf kom-
munisten óf kulturele snobs óf leeghoof-

den en a-socialen.

Agnew haakt in op een ontwikkeling, die

reeds lang te voorspellen was, dankzij de
felle agitatie van enkele groepen in Ame-
rika. Het kon niet anders of het grote pu-

bliek dacht tenslotte helemaal niet meer
aan de zaken, waarom het ging, maar zag

alleen nog de ordeverstoring en de rechte-

loosheid en begon te verlangen naar

iemand, die hier eens flink 'aan ging

staan'. Agnew, een tot voor kort onbete-

kenend politikus, door Nixon in zijn team
gehaald om zo de steun van het (groten-

deels konservatieve, in vele opzichten re-

aktionaire) zuiden te verkrijgen, is daar

net de man voor. En het zuiden, van ouds
Demokratisch, kon misschien wel eens

gaan inzien, dat het alleen bij de Republi-

keinen moet zijn voor 'een krachtig be-

wind'.

De kwestie-Vietnam is voor vele Ameri-

kanen zeer gekompliceerd, doordat ze ge-

raken tussen de wal van de vaderlandslief-

de en het schip van de menselijkheid.

Maar het wordt eenvoudiger als ze zien,

dat betogers gaan toepen 'Leve Ho-tsji-

minh' en 'leve Vietnam' met Vietcongvlag-

gen zwaaien en de vaderlandse vlag in het

openbaar verbranden. Dan weten zij intuï-

tief, dat ze daarmee niets van doen willen

nebben, en in die stemming horen zij de
woorden van Agnew, die precies zegt wat
zij denken.

Het is altijd prettig, wanneer gekompli-

ceerde zaken tot simpele verhoudingen

worden teruggebracht.
De vice-president heeft in de Verenigde

Staten meestal geen benijdenswaardige

rol. Hij heeft geen 'eigen gezicht' en hij

is vaak de boodschappenjongen van de

Grote Baas. Dat was Johnson (toen hij

nog 'vice' was) voor Kennedy en dat was
Humphrey voor Johnson. Toen Harry Tru-

man bij het overlijden van Roosevelt als

president moest optreden en de loodzware

verantwoordelijkheid moest nemen voor het

verdere verloop van de oorlog met Japan,

wist hij niet eens van het bestaan van de

atoombom af!

Nixon vormde een uitzondering, maar
zijn chef was dan ook politiek een begin-

neling, want Eisenhower werd gekozen

vanwege zijn roem als overwinnaar, de Re-

ding van de leerlingen noodzakelijk is.

Aan dit (kollektieve) onderzoek wordt
momenteel door negen openbare en één
christelijke school deelgenomen. Het aan-
tal leerlingen dat bij het onderzoek betrok-

ken is bedraagt 272. Wat de begeleiding
betreft streeft het team naar een grotere
bezetting.

Tenslotte is er nog het onderzoek van
zogenaamde reperatieve aard. Het wordt
gedaan na een aanvraag via de schoolarts
of het hoofd der school. Het onderzoek,
waarvoor nu al een wachtlijst bestaat, ge-

beurt individueel.

Het advies dat door de dienst wordt uit-

gebracht is niet bindend. Hierover bestaat
nogal eens een misverstand, waardoor het
voorkomt dat ouders medewerking weige-
ren. Een beslissingsbevoegdheid heeft de
dienst bepaald niet, enkel zal het advies
van het schoolhoofd aan de opvoeders me-
de gevoed zijn door de indruk die de
dienst rapporteert.

In de andere distrikten, met uitzonde-

ring van de Zaanstreek heeft de stichting

nog een derde dienst in welke tien me-
disch opvoedkundige bureaus in stand wor-
den gehouden. Het onderzoek op deze bu-

reaus is een samenspel tussen een psy-

chiater, een psycholoog, een kinderarts en
een psychisch-sociaal werkster. Van de
stichting uit is het dichtstbijzijnde medisch
opvoedkundig bureau gevestigd in Velsen.
Het werkgebied van de stichtingen is ver-

deeld in negen distrikten en omvat de pro-

vincie Noord-Holland met uitzondering van
Amsterdam, Haarlem en Bennebroek.

FIETSEN

BROMMERS
VER5TEEGE

HRLTESTR. 18 - TEL -M99 - ZANDVOORT

BEHANDELING PIERPLAN
DRIE MAANDEN VERDAAGD?
Naar wij van doorgaans welingelichte zijde

hebben vernomen zou het in de bedoeling
van het gemeentebestuur liggen de behan-
deling door de raad van het bestemmings-
plan 'Zeereep-Noord 6' — het pierplan —
voor de tijd van drie maanden te verdagen.
Genoemd plan zou dan medio maart '70

in de gemeenteraad komen. Uitstel van de
raadsprocedure zou in het bijzonder ver-

band houden met de in het plan geprojek-
teerde torenflats. Deskundigen op het ge-

bied van planologie en woningbouw zou-

den beducht zijn voor de grote windover-
last en verstuivingen in de direkte omge-
ving van de geplande flats. De mening van
de deskundigen zou zo zwaar kunnen gaan
wegen dat een wijziging van het oorspron-
kelijke ontwerp-bestemmingsplan tenslotte

niet uitgesloten moet worden geacht.
In een bezwaarschrift aan de gemeente-

raad had de 'Vereniging van eigenaren
van het flatgebouw Trompstraat 3-5-7'

reeds op windoverlast gewezen. Volgens de
adressante zal door de torenflats de wind-
kracht uit zuidwestelijke richting over de
gehele lengte van de Trompstraat in kracht
toenemen en ter hoogte van het nauwste
gedeelte in kracht verdubbelen. Bij storm-
achtig weer kunnen dan zelfs windsnelhe-

den van 200 km per uur worden verwacht,
aldus de vereniging van flateigenaren.

publikeinen zagen hun kans en stelden

hem kandidaat, terwijl hij nog niet eens
tot hun partij behoorde!
Daarom liet Eisenhower Nixon heel wat

belangrijke zaken opknappen en 'Slimme
Dick' kreeg daardoor heel wat ervaring.

Op het ogenblik maakt hij handig ge-

bruik van de stoomwalsretoriek van zijn

vice-president.

Het heeft hem genoeg gespeten, dat de
grote demonstraties tegen de oorlog zo
rustig verliepen en dat daardoor de ont-

zagwekkende troepenmacht, die op de
been was gebracht, een opgeblazen en

min of meer belachelijke indruk maakte.
Vechtpartijen, ongeregeldheden zouden ko-

ren op de molen van Agnew (en van
Nixon) geweest zijn.

Maar inmiddels vraagt men zich af: ver-

onderstel, dat Nixon zijn ambtstermijn niet

ten einde brengt! Truman, Johnson, ze

kwamen plots aan de top door het voor-

tijdig overlijden van hun chefs.

Een man als Spiro Agnew in het Witte
Huis een olifant in de porseleinwinwel!

En dat is dan bijzonder zacht uitgedrukt.
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gezondheid van flatbewoner

slechter dan die van

huurder eengezinswoning

KOMMISSIE BRENGT
TUSSENRAPPORT UIT
OVER WIJKCENTRUM
IN NIEUW-NOORD
De door de Zandvoortse Raad van Kerken
enige tijd geleden in het leven geroepen
kommissie, die speciaal werd belast met
de bestudering van de mogelijkheid om in

Zandvoort-nieuw-noord een kerk plus een
wijkcentrum te stichten, heeft enkele da-

gen geleden een tussenrapport uitgebracht.

,. . . . , .„, , , , , , „ , .. , ,
Met betrekking tot de toekomstige si-

Ziekten als bronchitis, longontsteking en ons alleen van nut zal zijn als er ook een tuering van het centrum blijkt onder de
middenoorontsteking komen bij flatbewo- toenemend welzijn uit voorkomt. kommissieleden unaniem voorkeur te be-

ners meer dan twee keer zo veel voor als
De schrijvers pelten voor een statistisch staan voor een perceel grond, aan de Lin-

bii Ppnnp^inSh„^h»«,nn re n„i iiw™. ii-V
verant*oord u wetenschappelijk „onderzoek n aeusstraat nabij de Nicolaasschool. De

b.j eengez.nshu.sbewoners Ook lijden flat- naar het verband tussen het lichamelijk, kommissie denkt aan een centrumgebouw
bewoners meer dan twee keer zo veel aan geestelijk en maatschappelijk welzijn en me t ruime mogelijkheden waarbij behalve
geestelijke en psychoneurotische stoornis- het wonen in de verschillende woonvormen, kerkelijke aktiviteiten ook kulturele, sociaal

sen als eengezinshuisbewoners. f

De komende
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dertig a veertig jaar moe- maatschappelijke en jeugdzaken een on-
ten w,e waarschijnlijk.meer huizen bouwen, derkomen zouden kunnen vinden. Een door
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Dr. J. H. Lamberts, arts en lid van de
strlkt wetenschappelijk gegeven. grote verenigingen, o.a. de Operettevereni-

Tweede Kamer, schrijft hierover samen Waarschijnlijk hebben we ons tot nu ging. Er zal nog nader overleg plaatsvin-

met de semi-ar'ts S W J Lamberts in
toe met ons welgevallige filosofieën weten den over de eventuele bestuursvorm van

het tijdschrift Bouw van 22 noveber
'

De te behelpen', aldus de schrijvers, 'aange- het centrum, de dagelijkse leiding en de

titel van hun artikel luidt 'De medisch-hy- zien vr 'i wel de gehele bevolking blij was in het centrum te houden kerkdiensten van

giênische aspekten van de hoogbouw'. m et welk dak dan ook boven haar hoofd', de diverse kerkgenootschappen.

De algemene konklusie van D. M. Fan-
ning's onderzoek was, aldus de schrijvers,
dat de gezondheidstoestand van flatbewo-
ners statistisch duidelijk veel slechter is

dan die van eengezinshuisbewoners.
Slechts één groep ziekten, namelijk de

aandoeningen van de beenderen en ge-
wrichten (reumatische aandoeningen),
kwam aanzienlijk meer voor bij de eenge-
zinshuisbewoners.

De schrijvers wijzen er op, dat er een
duidelijke neiging bestaat om de meerge-
zinshuizen steeds meer in de hoogte te
bouwen. Voor het jonge kind, de peuter
en kleuter van drie tot zes jaar, heeft het
wonen in een flat bepaalde gevolgen.
Iedereen weet, dat het voor het kind van
deze leeftijd van uitermate groot belang
is om, in voortdurend kontakt met de moe-
der, te kunnen spelen, kliederen en klaute-
ren en met andere kinderen om te gaan.

Iedereen weet ook', aldus de schrijvers,
'dat het er voor de peuter in de hoogbouw
niet van komt om beneden op de begane
grond, zonder de onmiddellijke nabijheid
van moeder, in zijn steriele speelplaats
van beton en staal te spelen of zich op
de gehorige woongalerij of het winderige
woonbalkon te uiten: hij komt vaak niet
verder dan in het huis onder de voortdu-
rende korrigerende opmerkingen van moe-
der (stil, pas op de buren) wat rond te
huppelen'.

'Velen vermoeden een verband tussen
een tekort aan eigen speel- en sportvelden
en klupgebouwen voor het ouder kind, en
leer- en konsentratiestoornissen op school.
Wie vermoedt niet, dat er verband bestaat
tussen de sterk gestegen jeugdkriminali-
teit en het gebrek aan voorzieningen in de
moderne woonwijken voor pubers en ado-
lescenten?'

Uit het onderzoek van Fanning bleek,
dat vooral de kinderen tot tien jaar veel
klachten hadden. De slechte ventilatiemo-
gelijkheden in flatgebouwen spelen waar-
schijnlijk een rol bij het ontstaan van af-

wijkingen aan de ademhalingsorganen.
De schrijvers noemen het 'een nogal

verbijsterende uitkomst' van Fanning's on-
derzoek, dat het vooral de groep vrouwen
van twintig tot negenentwintig jaar was
(dus de groep met de jonge kinderen) die
bij de flatbewoners het meest bleek te lij-

den aan psychoneurotische stoornissen. Bij

de groep vrouwen ouder dan veertig jaar
daalde het aantal gevallen zeer snel.

'De snelle toename van deze afwijkin-

gen met de woonhoogte, vooral bij de vrou-
wen met jonge kinderen, doet toch wel 'Sporting Club Zandvoort'
zeer sterk een verband vermoeden met het.
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sport en spel
genomen in haar, klasse. Na zes wedstrij-
den zijn de Sporting-volleyballers nog
steeds ongeslagen. Hoewel het jeugdige
dames-team tegen HSVC niet tot winst kon
komen, bleek wel, dat de training reeds
vruchten gaat afwerpen.

Naast uitbreiding van het aantal dames-
en heren-teams, wordt momenteel gewerkt
aan de vorming van een jeugd-afdeling vol-
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ontbreken van goede speelmogelijkheden n„ , „, , ,. e - t ... , „. .

voor het jonge kind en een gevoel van op- .P
eze
M
week nee

h
ft S, "< N 'cola

?f
met v

'f
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dus de schrijvers
jeugdlessen van de gymnastiekvereniging
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kinderen een groots
feest, die begeleid door een klein orkestje
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tel . 3585 en Lorentzstraat 24, tel. 3344.up uunoaiging van nei Destuur van r n nra. dige wijze worden gegeven. Vooral van de

Zandvoort van de Nederlandse Protestan- kan t van de ouders werd voor het Sint „
ten Bond zal de aan de r.k. parochiekerk Nicolaasfeest veel medewerking en belang- Badminton-kompetitie
St. Agatha verbonden kapelaan J. Veldt' stelling ondervonden. tot de nelft gevorderd
a.s. zondag voorgaan in een kerkdienst in óat de Sint voor alle kleuters een ca- n
het gebouw van de protestantenbond aan deautje, snoep en fruit had meegebracht, SjLJ,!?'"*^ badminton-kompetitie van
de Brugstraat. Tijdens de dienst zal het was inleiding voor vele blijde gezichtjes. f
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tekst werd geschreven door kapelaan J. Door een fraaie 3—1 zeae op het Haar-
ond,erverdeeld in 16 poules, spelen in to-

Duin en met gebruikmaking van komposi-
|emSe CAZUZ heeft het heren-team van ! _,

meer dan., 1000 wedstrijden, ledere

ties van de griekse dichter-vrijheidsstrijder Sporting Club Zandvoort definitief de kop
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en wijdaoavond worden er in to

8 t/m 30 dec. Sociëteit Duysterghast, ex-

positie, Zaal v.d. sociëteit, Boulevard
Paulus Loot la.

10 dec. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.

Zandvoort, demonstratiemiddag, Gemeen-
schapshuis, aanvang 2 uur.

1

1

dec. Watersportver. 'Zandvoort', Sint
Nicolaas-kienavond, Gemeenschapshuis

12 dec. 'Het Groene Kruis', afd. Zandvoort,
ledenvergadering, Gemeenschapshuis.

12 dec. Bevrijdingscomité, bespreking, Ge-
meenschapshuis.

12 dec; Postduivenver. 'Pleines' Zandvoort,
ledenvergadering, Gemeenschapshuis.

13 dec. Woningbouwver. 'Eendracht Maakt
Macht', receptie 50-jarig bestaan
('s middags' 3-5 uur) Gemeenschaps-
huis.

13 dec. Toneelver. 'Wim Hildering' toneel-

voorstelling, 'Zomerlust'.

13 dec. Overlegorgaan plaatselijke vak-

centrales, kienavond, 'De Krocht'.

16 dec. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.

Zandvoort, kerstmiddag, Gemeenschaps-
huis, aanvang 2 uur.

16 dec. Gemeenteraadsvergadering, (be-
handeling gemeentebegroting).

17 dec. Schoolfeest, Wim Gertenbach-
school, 'De Krocht'.

17 dec. Zandv. Chr. Kinderkoor, Kerst-

concert, Herv. Kerk.

18 dec. Ned. Ver. van Huisvrouwen afd.

Zandvoort, bridge-drive, aanvang 1.30 u.,

café-restaurant Rinkel.

18 dec. Cabaret voor bejaarden Zomerlust,
aanvang 2 uur.

19 dec. Personeelsver. gemeente-ambtena-
ren, kienavond, Zomerlust. " '*

20 dec. D.Z.B., kienavond, 'De Krocht'. .

21 dec. Hervormd Kerkkoor, Kerstkonsert,
Hervormde Kerk.

22 dec. Overlegorgaan plaatselijke vakcen-
trales, filmmiddag, 'De Krocht', aanvang
2 uur.

23 dec. Motorclub Zandvoort, kienavond,'
Zomerlust. '*

23 dec. Bejaardensociëteit 'Voor Anker*,1

kerstmiddag, 'De Krocht'.

26 dec. 'John de Boer', kerstbal, .Zomer-
lust.

3 en 4 jan. Duivententoonstelling, 'De
Krocht'.

8 jan. 'Flatbewoners De Ruyterstraat 4,

vergadering, Gemeenschapshuis.

9 jan. Humanistisch Verbond Gemeen-
schap Zandvoort, gesprek met jongeren,
gespreksleider: F. Muller te Haarlem,
Gemeenschapshuis. >•

13 jan. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdv"

Zandvoort, lezing, Gemeenschapshuis^
aanvang 2 uur.

14 jan. Katholiek Vrouwengilde, inleiding
met dia's van de heer C. van der Leden
over: 'Kunstenaars onder ons, 'De
Krocht'.

15 jan. Watersportver. 'Zandvoort', film-

avond, Gemeenschapshuis.

15 en 16 jan. Toneelver. 'Op Hoop van •

Zegen', toneelvoorstelling, 'De Krocht'.

27 jan. Ned. Hartstichting, vergadering,
*

Gemeenschapshuis.
'

:

"i

27 jan. Supp. ver. Zandvoortmeeuwen, bij-

eenkomst, 'De Krocht'./

28 jan. Katholiek Vrouwengilde, koffie-

uurtje, 'De Krocht'.

Na een zorgzaam leven is tot onze
droefheid heden nog vrij onverwacht
rustig ingeslapen, mijn innig geliefde

man en zorgzame vader, broer, zwa-
ger, oom en neef

L.EONHARD ANTON SCHERES
in de leeftijd van 65 jaar.

Zandvoort

:

L. C. Scheres-Heijman
Marcel

n :

M. C. Schutz-Scheres
Kinderen en kleinkinderen

A. W. Scheres
B. Scheres-Kreykamp
Kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, 28 november 1969
Zandvoortselaan 68

De begrafenis heeft dinsdag in alle

stilte plaatsgehad.

Amsterdam

Tegelen :

Heden is rustig van ons heengegaan
onze lieve vrouw, moeder en groot-

moeder
Alida Elisabeth Auvenacker-Mourits

op de leeftijd van 69 jaar.

Uit aller naam:
J. H. L. Auvenacker

Zandvoort, 4 december 1969
Nassauplein 10

Geen bezoek aan huis.

De teraardebestelüng zal plaats heb-

ben dinsdag 9 december, 13.30 uur
op de Nieuwe Oosterbegraafplaats
aan de Kruislaan te Amsterdam.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij o
(
nze welge-

meende dank betuigen voor de betoonde
belangstelling bij het overlijden van onze
lieve vrouw, moeder, behuwd- en groot-

moeder

BERENDINA WATER-MULLER
Bijzondere dank aan dokter Mol en de
bewoners van de Brugstraat.

Uit aller naam:

J. P. WATER

-BURGERLIJKE STAND
28 november 1969 — 4 december 1969

Ondertrouwd: Bernardus Fredrik Marti-

ni en Ludovica Francisca Dekkers; Edwin
van Grondelle en Wilhelmina Alexandra
Paula Mulder; Hendrik Slootheer en Jantje

His Dijkstra; Ronald Roodhart en Hendrika
Anthonia Katrine Jochems.

Gehuwd: Peter Ary Martin Howell en
Yvonne Draijer; Elias Paap en Elisabeth
Pieternella Koers; Peter Frank van Wijk
en Ellen Boddé; Bernardus Johannes Ma-
ria van Heijst en Maria Helt; Jacob Loos
en Petronella Gerda Koper; Hendrik Jan
Jacobus van Wijk en Bea Scheeres.

Geboren buiten de gemeente: Femke Sa-
bine, d.v. J. de Kruijf en A. van der Linde;
Pieter Johannes Maria, z.v. J. M. Verstee-
ge en D. J. C. M. Kuipers; Paul, z.v. J.

Wetzel en B. E. Wierda.
Overleden buiten de gemeente: Leonhard

Anton Scheres, oud 65 jaar, gehuwd met
L. C. Heijmann; Cornelis de Wit, oud 75
jaar, gehuwd met A. Boot; Berendina Mul-
ler, oud 69 jaar, gehuwd met J. P. Wa-
ter; Jacob Koper, oud 74 jaar, gehuwd ge-

weest met D. Kemp; Cornelia Röhrman,
oud 46 jaar, gehuwd met J. Hoogendoorn.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Theodorakis, ten gehore brengen.

P. A. HENDRIKSE
BIT CORODEX N.V.
GEHULDIGD
De heer P. A. Hendrikse, monteur-elek-
trisch lasser bij de Corodex N.V., is ais-

teren in de kantine gehuldigd weqens het

,

feit dat hij vijfentwintig jaar in dienst van
het bedrijf was.

De direkteur, de heer J. H. W. Molijn
scrak de jubilaris toe en hij liet zijn woor-
den vergezeld gaan van een persoonlijk
cadeau en een geschenk onder couvert
met een bloemenhulde voor mevrouw Hen-
drikse. Voorts werd het woord gevoerd
door de bedrijfsleider de heer A. J. v.d.

Moolen. Hij gaf de jubilaris namens het
gehele personeel een mooi geschenk.

KEGELROB AANGESPOELD
Aan het zuiderstrand is dinsdanmoraen
een jonge zeehond aangespoeld. Het dier

is ruim een halve meter lang en direkt na
de vondst naar het Dolfirama overgebracht.
Een Artisbioloog stelde vast dat dezeehond
vijf a zes maanden oud is en behoort tot

de familie der kegelrobben. De dieren kun-
nen ongeveer twintig jaar oud worden en
een lenqte bereiken van twee meter, In

het Dolfirama is men erg blij met de nieu-

we aanwinst.

NVVH PROGRAMMA
VOOR DECEMBER
De afdeling Zandvoort van de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen heeft voor de-

cember het navolgende programma samen-
gesteld: woensdag 10 december a.s. houdt
mevr. P. Teunissen een inleiding over het
aebruik van schoonheidsmiddelen; op don-
derdag 1 1 december volgt een gezamen-
lijke strandwandeling van Zandvoort naar
Bloemendaal: dinsdag 16 december treedt
mevr. Ine Wierda op tijdens een kerstbij-

eenkomst van de afdeling en op vrijdag 19
december tenslotte vindt een uitstapje

naar Keulen plaats.

DE VRACHTWAGEN IN HET VERKEER

<a GEEF ZE DE RUIMTE4

Ook vrachrwagens moeien zodanig
afstand houden dar andere auto's
veilig kunnen invoegen.

(Buiren de bebouwde kom b 50 m.
zelfs verplicht

-
)-

SNIJDEN IS

LEVENS-
GEVAARLIJK miig

U dwingt de vrachtwagenchauffeur
op zijn rem te gaan staan en scheph
daarmee de volgende risico's:

•VERHOOGD SLIPGEVAAR
• LADING KAN GAAN SCHUIVEN

16a pas weer naar rechte als u I
de vrachtwagen geheel in uw I
achteruitkijkspiegel kunt zien. \

taal 64 partijen gespeeld en in vaak
boeiende partijen wordt verwoed om de
punten gestreden.

De kopgroepen van de poules zien er
op de helft van de kompetitie als volgt uit:

Poule A: 1. Verheugen-Verheugen, 2. Ipen-
burg-lpenburg.

Poule B: 1. v. Duyn-v. Duyn, 2. Bouman-
Bouman.

Poule C: 1. Heesemans-Koningsbruggen, 2.
Faber-v. Gijzel.

Poule D: 1. Klaasens-Herwarth, 2. Waar-
denburg-Waardenburg.

Poule E: 1. Dröse-Dröse, 2. Jochems-Rood-
hart.

Poule F: 1. Molenaar-Molenaar, 2. Smit-
Bouberg.

Poule G: 1. Egas-Keuning, 2. Visser-Visser.

Poule H: 1. Smit-Epker, 2. v. Dam-v. Geest.

Poule I: 1. Wit-Sybrandi, 2. Weber-Weber.

Poule J: 1. Bouma-Koning, 2. Schultz-
Schultz.

Poule K: 1. Jager-Koe, 2. Schaft-v. Brero.

Poule L: 1. Fledderman-Zwemmer, 2. Ber-
lot-v.d. Bos.

Poule M: 1. De Poel-De Poel, 2. Boogaard-
Poster.

Poule N: 1. Verheugen-Verheugen, 2. Sluis-

dam-v.d. Mije.

Poule O: 1. Lenz-v.d. Meer, 2. v.d. Horst-
Stokx.

Poule P: 1. Sonneveld-Sonneveld, 2. Jongs-
ma-Ligtvoet.

Veel belangstelling voor badminton-tournooi

Voor het open badminton-tournooi op 18
januari a.s., georganiseerd door de Spor-
ting Club Zandvoort en met als inzet het
Kampioenschap van Zandvoort, blijkt reeds
nu een grote belangstelling te bestaan.

Opgave is mogelijk voor de kategorieên
dames-dubbel, mixed-dubbel en heren-dub-
bel, zowel voor beginners als voor speel-
avonden van Sporting Club Zandvoort,
dinsdags en vrijdags in de Sporthal.

WITGELE KRUIS GAAT
KONTRIBUTIE INNEN ' ,

PER AKSEPT-GIROKAART

Naar het voorbeeld van de mechanische"
kontributie-inning, zoals deze door de
Zuid-hollandse kruisverenigingen reeds , se-

dert 1968 wordt toegepast, overweegt de
Noord-hollandse Bond van het Witgele
Kruis de bij deze bond aangesloten kruis-

verenigingen te bewegen deze wijze" van .

kontributie-inning over te nemen.
Aangezien het hier vooralsnog een eks-

periment betreft, zijn enkele afdelingen

.

van deze bond, waaronder de afdeling

Zandvoort, verzocht aan dit eksperiment
haar medewerking te willen geven. In het

begin van 1970 zullen alle leden een ; ak-

sept-girokaart toegezonden krijgen, waar-

mede ze op eenvoudige wijze hun kontri-

butie kunnen voldoen.
Houders van een postgirorekening kun-

nen die kaart gewoon naar het girokan-

toor sturen. Heeft men geen postgiro kan
de kaart aan het loket van het postkantoor
worden ingeleverd onder gelijktijdige beta-

ling van het kontributiebedrag ad f 15.

Hierdoor is geloop aan de deur met de
daaraan verbonden moeilijkheden en kos-

ten overbodig geworden. >• • '

Het Witgele Kruis verzoekt de leden te

wahten met het betalen van de kontribu-

tie voor 1970 tot ze over de post een gi-

rokaart ontvangen. Vóór die tijd ontvangen
zij nog nadere inlichtingen.

Voorheen werd het zeer op prijs gesteld
als een lid zijn .kontributie voor het vol-

gend jaar reeds in deember voldeed. Dit

is nu niet meer nodig en zelfs ongewenst,
orrjdat het de mechanische administratie in

de war stuurt.

De kruisvereniging verzoekt de leden
niets aan de kontributie voor 1970 te doen,
alvorens daarom wordt verzocht.

Kontrole en verwerking van de betaling
geschiedt door een computercentrum in

Rotterdam.

Wethouder Oostenrijk van publieke werken
en grondbedrijf is verhinderd maandag
8 december a.s. spreekuur te houden.

Op zaterdag 6 december a.s. zijn È
onze ouders, behuwd- en grootouders %

G. v.d. Meulen %
en ©

G. v.d. Meulen-Visser (|

35 jaar in de echt verbonden. <5)

Hun dankbare kinderen en kleinkind <|
wensen hen beide nog vele jaren in |J
goede gezondheid toe. (&

Swaluëstraat 37 ^ (f

Ööèd
achterlicht

ziet u wel!

De afdeling Zandvoort het Witgele kruis

past zich hiermede aan bij het hoe langer

hoe meer in gebruik komende systeem van
girale betaling van kontributie.

Het betalingsbewijs zal voortaan de
plaats van de lidmaatschapskaart innemen.
Men hoopt op deze wijze tot een be-

langrijke tijds- en geldbesparing te komen.
De afdeling Zandvoort van het Groene

Kruis heeft reeds dit jaar een gemechani-
seerde kontributie-inning ingevoerd, welk
systeem tot volle tevredenheid werkt.
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I. J. ANDERSON
arts

AFWEZIG
van 8 t/m 14 december

Waarn.: dr. Flieringa, Zwer-
ver en Drenth.

VERMIST
POESJE, zwart met wit

buikje en achterpootjes.
Terug te bezorgen Kostver-
lorenstr. 11, tel. 4607.
Wil mevrouw van de Wil-
helminaweg s.v.p. nog eens
bellen?

Te koop gevr.: beleggings-
huis. Kostverlorenstraat 113
Telefoon 4479.

Te koop aangeb.: pr. olle-

haard, Davonette en een 1

persoon spiraal. Tel. 3496.

Voor piano's

Van Kessel
Uitsluitend' techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)
316092 - Haarlem.

47.50
voor
iOrijlessen
Vervolg- en losse

lessen: f 7,50
Fonkelnieuwe V.W.'s

Zandv., Oosterparkstr. 41,
telefoon 25 07 - 36 60.

AUTORIJSCHOOL

Gedipl. VAMOR

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Te koop: dressoir, ƒ 25,-.

Stationsstraat 3.

Te koop aangeb.; rotan
wieg, geh. kompl. Bredero-
destraat 86.

Voor een goede huwelijks-

of kinderreportage

ROB LANGEREIS,
Koningstraat 25, tel. 3233.

Ik zoek een PFAFF 130
naaimahine. Wie belt mij

op? Tel. 010-32079.

Te koop: T.V., groot beeld,

Philips, 1e en 2e net, prijs

ƒ 75,-. Tel. 2272.

Meisje of jongen gevr. in

cafetaria te Hoofddorp.
Hoog loon. Evt. intern.

Zondag en maandag vrij.

Inl. tel. 2503-7231. Markt-
plein 30, winkelcentrum.

Gevraagd koophuls tot

/ 45.000,- Aangeb.: huur-
huis, 3 grote kamers, grote

woonkeuken. Br. ond. nr.

9603 bur. Zandv. Crt.

Mevr. b.z.a. als hulpver-

koopster. Br. ond. nr. 9602
bur. Zandv. Courant.

Bé Boterhoven de Haan
gedipl. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds!

Te koop: wasmachine en
centrifuge, bilt. prijs. Mole-
naar, v. Lennepweg 61/7.

Te koop aangeb.: nieuwe
lange bontmantel, mouton,
mt. 42-44. ƒ350. Tel. 2138

Te koop: z.g.a.n. granieten
aanrecht met gootsteen.
Telefoon 3755.

Te huur gevr.: gemeub. of

ongemeub. zomerhuisje of

caravan voor 4 pers. van 1

mei tot 30 aug. 1970. Tel.

023-311495.

GARAGE
TH HUUR

omgeving Tolweg-Dr. C. A.
Gerkestraat voor winter en
zomer. Br. ond. nr. 9601
bur. Zandv. Courant.

Advertentie

EEN GOED EINDE
MAAR EEN NOG BETER BEGIN
Misschien een paar weken te vroeg —
Misschien een paar maanden — Misschien
een paar jaar te laatl Want wij hebben
het niet over het einde van het jaar of be-

gin van het nieuwe jaar, maar over het

eindigen van de was-, droog- en strijk-

misère bij U thuis!

Dit kunt U voorkomen door gebruik te

maken van DE WASSALON van de WAS-
UNIE in de Haltestraat 63b.— Goedkoper als thuis— Zacht water als regenwater— Wassen - Centrifugeren - Drogen
Alles in ruim één uur. — Telefoon 4417— U kunt het ook In de wasserij door ons

laten behandelen— Lakens, slopen, doeken worden tegen
± 30% KORTING door ons behandeld.
ALLES KASTKLAAR THUIS

De wasserij ,,S N E L" waarborgt U een
schone was en geen vermissingen! (Uw
goederen zijn bij ons verzekerd!)

Gevr.: jongeman of meisje
voor onze adm., enige ad.-

ministr. opl. vereist. Auto-
mobielbedrijf H. P. Kooy-
man n.v., Koëtverlorenstr.
6-10, Zandvoort. Tel. 3242.
Officiële Daf-dealer.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

/oor élk klusje o£ karwei, het hout van

W.JANSEN hoort er bij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuiverings-

installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107.

Deelnemer Sint Nicolaas-aktie

Voor de Kerst
nog behangen
ot stotteren?
dan naar woninginrichting C. V.D. VLIET,
Dr. C. A. Gerkestraat 19 zw., tel. 2349.

ZIEKENFONDSVERZEKERDEN
Zij, die per 1 januari 1970 wegens overschrijding der

loon- of welstandsgrens, zich particulier dienen te ver-

zekeren, doen er verstandig aan zich te wenden tot:

ASSURANTIEKANTOOR

JAC. HOEKEMA

WATERGETIJDEN
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ADIO PEETER
heeft de scherpste prijzen

voor Zandvoort en omstreken
bovendien de beste en langste ser-vice!

IN TEGENSTELLING TOT CASH & CARRY:
# WORDT UW TOESTEL GRATIS BEZORGD
% UW OUDE ZWART-WIT T.V. KAN OOK NOG INGERUILD

WORDEN

!

% GRATIS SERVICE, GRATIS PROEFPLAATSING EN
DEMONSTRATIE !

$ GRATIS GARANTIE
% LEVENSLANGE BEGELEIDING — 50 JAAR ERVARING.

% FINANCIERING TOT 18 MAANDEN MOGELIJK

ARISTONA T.V.

61 T 186 van ƒ 770,—
voor

Houten kast.

f 598,-

KLEUREN T.V.

ARISTONA (Philips)

65 K 141 van ƒ 2350,—
voor

f «995,
Groot beeld.

ƒ 100,— TOT ƒ 200,— VOORDEEL
op de catalogusprijzen van zwart-wit T.V.'s en ƒ 350,— a ƒ 400,

—

voordeel op de catalogusprijzen van kleuren T.V.'s.

HAAST U, want de belangstelling VOORAL voor KLEUREN T.V. is dermate groot, dat

de fabrikanten van de goede merken reeds levertijden van ± 2 maanden moeten stellen.

Vergelijk onze prijzen met die van onze GOEDE concurrenten en U zult dan bij ons
komen kopen

!

EIGEN TECHNISCHE DIENST EN ANTENNE-INSTALLATEURS
10 TECHNICI EN 5 SERVICE-AUTO'S.

DIT KAN ALLEEN

RADIO PEETERS N.V.
PASSAGE 11 — TELEFOON 5458 — ZANDVOORT

Van Woustraat 74-76-82-84 — Amsterdam — Telefoon 76 03 33

CUW GROOTVADER KOCHT REEDS BIJ ONS!!)

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg 1 - Telefoon S1SS

HALTESTRAAT 3

500 gram MALSE R0SBIEF 4.88

500 gram VARK. FR1KAND0 4 98

500 gram VARK. R0LLADE 4.98

500 gram LAMSBOUT 3.98

500 gram HAMLAPPEN 4.48

Gemest kalfsvlees

500 gram KALFSFR1KAND0 5.98

500 gram KALFSLAPPEN 5.48

5Ö0 gr. KALFRKARBONADE 5.48

Heerlijk

!

1 KILO

3.50
Lamskarbonade

500 gram
Peking-eend

mm*ié£m^&

500 gram
KRABBETJES

2.48

WEEKENDREKLAME :

100 gram HAM en

100 gr. Lunchworst

samen IbU«B

DINSDAG:

500 gram
pracht osselappen

3.98

WOENSDAG:

500 gr. heerlijk

vleesgehakt ....

3 slavinken

3 frikandellen ..

3 hamburgers ..

1,68

0,99

0,99

0,99

DONDERDAG:
250 gram

bief-tattaar

250 gram
rauwe lever

I kg. doorregen
rundlappen

HEERLIJK LAMSVLEES

500 gr. ronde bout 3,98

500 gr. magere lappen ...2,98

500 gr. lamskarbonade ....1,98

500 gr. fijne riblappen ....3,98

500 gr. bieflappen 4,15

500 gr. vark. karbonade 3,78

500 gram pracht

runderlappen 3,98

500 gr. klapstuk ..' 3,98

500 gram .schenkel

met pijp 2,75

500 gr. ossestaart 1 ,79

500 gr. Entre Cöte 5,75

500 gr. lende 5,75

ECHTE HAAS BIEFSTUK
per 100 gram 2,20

llooi*
uw hond
en poes
HART, KOPVLEES,
UIER, PENS. enz., enz.

PER 150 GRAM

VEEL VOORDELIGER!!

150 gr. pekelvlees 0,89

150 gr. lever H9
150 gram

gebr. rosbief 1,59

150 gram

gebr. frikando 1,59

150 gram gebraden

gehakt 0,69

150 gr. achterham >,59

150 gr. saks 0,69

150 gr. boterh.w 0,79

150 gr. osseworst 0,98

150 gr. boerenworst 0,98

150 gr. cervelaatw 0,98

150 gr. paté 0,98

150 gram
Hongaarse Mix ..._. 0.9B

2 stuks Filet Americain 1,78

Grandioos,
die opheffings-uitverkoop

bij NOOY
ongelooflijke prijzen!

STEEDS NIEUWE KOOPJES

!

Zolang de voorraad strekt vanaf ƒ 5,— de blouses, rokken, panta-

lons, enz. Leuke cocktail en Lurex jurken, tegen weggeefprijzen 1

Nog nooit zag U zoiets tegen

zulke gekke lage prijzen

NOOY
Alleen Thorbeckestraat-Kerkstraat.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121
Telefoon 4024.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37. Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf - Glas Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van. installaties of onderdelen voor zelfbouwers

^JTlode du ^Paóóage 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TELEFOON 5965

cMuto en ^serkuurbedrijï

andvoort'

SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens •

Opeis . Kapitan - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2, tel. 4200 en 3652

BEHANG
KEUR -VERF

Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau

Schilders-

!
bedrijf

U.C* i/.
(föfy

.Telefoon 2638

PANDEN v. geldbelegging
te koop gevr. N.V. Make-
laardij 'VEMA', tel. 02560-
7767.

^oróettèrie.

aióon .e^föHce

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023 - 24 28 30

VAMOR-RIJSCHOOL

P. C. Laarman - Frans van Sprang
Nic. v.d. Laanstr. 5 rd., Haarlem, tel. 023-326278
Met ingang van 14 AUGUSTUS iedere donder-
dagavond theorie in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht 41, aanvang 20 uur.
Ook toegankelijk voor niet-leerlingen!

Wij lessen met NSU - Opel/Kadett - Opel/Re-
kord - Vrachtwagen - Scooter.

r

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Teler. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

'^
WEGENS ENORME AANKOPEN
ORGANISEREN WIJ EEN GRANDIOZE

TAPIJTVERKOOP!
ALLE BEKENDE MERKEN VAN
BINNEN- EN BUITENLANDSE

FABRIEKEN, LEVEREN WIJ THANS

direct uit voorraad
met 10°lo korting

BOVENDIEN, door onze eigen stoffeerders

GRATIS GELEGD!
met 5 jaar schriftelijke garantie

NU PROFITEREN BIJ :

„'t HOLLANDSE HUIS"IA. W. van Graas
j

Lange Veerstraat 25-33 - Haarlem • Tel. 32 06 06 I

V ___/

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

* AANLEG

k OMBOUW

* ONDERHOUD

* REPARATIE

* CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

* OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies!

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs f 10,- per jaar
per post ƒ11,-; buitenland ƒ 13,-

losse eksemplaren 20 cent
postgiro 1918910,
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

DINSDAG 9 DECEMBER 1969

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUÏ — aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

prehistorie van ons land

igt te grabbel op noordzeebodem
Halverwege Katwijk en het Engelse Lowe-

stoft, praktisch midden tussen Nederland

en Engeland, hebben vissers uit Katwijk,

Goederede, Schevenlngen en IJmulden be-

wezen dat het gebied van de Noordzee

eens bewoond Is geweest. Op een bepaalde

plaats bij de zogenaamde Bruine Bank

vissen ze grote hoeveelheden botten op,

die afkomstig zijn van prehistorische die-

ren. Doch wat belangrijker is: tussen al

deze botten zijn er, die door mensenhan-

den eens zijn bewerkt tot soms prachtige

bijlen.

Toen eenmaal deze voor de wetenschap zo
belangrijke vondsten bekend werden, heb-

ben geologen en historici afspraken met
de vissers gemaakt. Deze houden in, dat
de sleepnetvissers de in de netten aanwe-
zige botten verzamelen, in kistjes doen en
in Umuiden aanvoeren. Daar worden ze
zo'n' drie maanden bewaard en dan opge-
haald door drs. G. Kortenhout. De vissers

krijgen dan enkele tientjes voor zo'n kist-

je botten. Zit er een door mensenhanden
van bot gemaakt werktuig" in, dan wordt
dat ekstra betaald. De 4 gewone botten
gaan naar het Museum voor Geologie en
de bewerkte stukken naar het Rijksmuseum
van Oudheden in Leiden, waar drs. L. P.

Louwe Kooijmans er zich over ontfermt.

Per drie maanden worden zo'n 20 kistjes

met botten aangevoerd. Op zichzelf is dit

alles voor de leek beslist geen spektaku-
laire zaak. Het wordt echter belangrijk als

de wetenschap op een bepaald moment tot

de slotsom komt, dat de huidige Noordzee
eens bewoond is geweest. Bovendien
krijgt men door deze bottenaanvoer nu
een beeld van de fauna van het eens be-

woonde gebied. 'Op de bodem van de
Noordzee ligt Nederlands oudste geschie-

denis', meent drs. Louwe Kooijmans. '

De plaats — De Bruine Bank — waar
de botten in de netten komen is voor on-

ze geologen een bijzondere plaats. Vooral
in de wintermaanden vissen de sleepnet-

vissers in een daar lopende geul, die zo'n

50 m. diep is. Het water blijft in deze geul

langer warm dan in de rest van de Noord-
zee. Rondom deze geul ligt 20 m. onder
water een plateau veen, die door de stroom
langzaam afkalft in de geul. Dit materiaal

nu halen de vissers op in hun netten. De
duizenden dierlijke botten liggen in het

veenpakket en komen langzaam in de geul

terecht. Drs. Louwe Kooijmans: 'Het is

duidelijk, dat in ieder geval de werktuigen
afkomstig zijn van bijvoorbeeld een kamp-
plaats. U moet niet vergeten de bevolking

die deze werktuigen van dierlijke botten

maakte, leefde van de jacht; leidde dus
een zwervend bestaan. Zo'n kampplaats
is beslist niet groter geweest dan enkele
tientallen vierkante meters'. De grootste

moeilijkheid is ,nu om de juiste plaats van
zo'n kampplek vast te stellen, omdat de
vissers enkele i tientallen kilometers hun
netten door de geul heen trekken. Er wordt
met de gedachte gespeeld om duikers eens
de bodem te laten onderzoeken. Hierover
is al eens een kontakt geweest met de dui-

kersvereniging Baracuda in Den Haag,
maar vastomlijnde plannen voor zo'n on-

derzoek zijn ,er nog niet.

In ieder geval heeft men zeer veel me-
dewerking van het Rijksinstituut voor het

Visserijonderzoek gekregen. Dit instituut

heeft vorig jaar een visserijonderzoekings-

vaartuig laten bouwen, dat waarschijnlijk

ook grote mogelijkheden heeft voor juist

dit belangrijke historische onderzoek. In

december 1966 kwam de eerste vondst uit

de netten ':n handen van de wetenschaps-
mensen. Men kon er weinig van zeggen.

Dat duurde tot december 1968. Toen
kwam een prachtige benen spitsbijl (de
Duitsers zeggen een Spitzhacke) aan wal.

Toen was het hek van de dam. Hier was
het eerste bewijs, dat de Noordzeebodem
eens bewoond is geweest. Later kwamen
nog meer bijlresten naar de wal.

Na een diepgaande studie kwam men
tot de konklusie, dat op de Noordzeebo-
dem mensen van de zogenaamde Magie-
mosekultuur hebben gewoond, zo genoemd
naar een dorpje in Denemarken, waar de-

zelfde vondsten zijn gedaan. Op het Ne-

derlandse vasteland had men inmiddels ook

iets van deze kuituur gevonden: een pijl-

punt in de omgeving van Emmen. Ook was
zo'n Vondst bekend uit Norfolk in Enge-

land. De huidige vondsten op de Noord-

zeebodem zijri dus een duidelijke kontakt-

vondst, d.w.z. er is een verbinding tussen

de vindplaatsen in Engeland en Denemar-
ken. De Bruine Bank ligt net op de rand

van het zogenaamde Nederlands Continen-

taal Plat.

Ruim 95 percent van de botten dateren

uit het hartje van de ijstijd dus zo'n

20.000 tot 30.000 jaar voor het begin van

onze jaartelling. Deze botten zijn afkom-

stig van de mammoet, de wolharige neus-

hoorn en de steppewisent. Het gaat nu

echter om het kleinste percentage botten.

Deze dateren uit de tijd, dat de ijskap

ging smelten, dus zo'n 8000 tot 9000 jaar

voor Christus. De botten uit deze periode

zijn afkomstig van de oeros, het edelhert

OPRICHTINGSVERGADERING
VAN ZANDVOORTSE
BOWLINGCLUB
Morgen, woensdag 10 december, vindt in

de bowlingzaal van het rekreatiecentrum
onder het Burg. Van Fenemaplein de op-

richtingsvergadering plaats van de Zand-
voortse Bowlingclub. Gezien de grote be-

langstelling voor bowling in Zandvoort re-

kenen de initiatiefnemers op een grote be-

langstelling voor de bijeenkomst. De ver-

gadering begint om 20.00 uur.

en het wilde zwijn. Een duidelijk andere
dierenbevolking. Van deze laatste katego-
rie botten en voornamelijk van die van de
oeros, zijn de nu gevonden benen werk-
tuigen gemaakt.'

Aanvankelijk stond men voor het pro-

bleem, dat de botten van de oeros en die
van de steppewisent praktisch gelijk wa-
ren en nauwelijks van elkaar te onder-
scheiden. Door vergelijkingen kwam men
er achter, dat de werktuigen gemaakt wa-
ren van botten van de oeros.

Deze dieren schijnen te hebben geleefd
op de zeer grote veenstrook, die voor on-
ze kust in noordelijke richting loopt naar
Denemarken.

Tot nog toe heeft men zuidelijk van de
Bruine Bank geen vondsten gedaan, wat
zou kunnen inhouden dat onze Rijn een-
maal rechtstreeks in verbinding heeft ge-

Noordzeevissers halen onze

pré-historie naar boven.

staan met de Engelse Thames.
Tot nog toe was voor het Noordzeege-

bied geen menselijke bewoning aange-
toond. Dank zij 'echter onze Noordzeevis-
sers heeft de wetenschap nu konkrete be-
wijzen in handen.

Of we overblijfselen van de toen
v

leven-
de mens op ons vasteland en met name in

onze kuststrook kunnen aantreffen, is tot
nog toe een open vraag. Als er inderdaad
dergelijke overblijfselen liggen, bevinden
ze zich op enkele tientallen meters diep.

De wetenschap is nu afhankelijk van de
oplettendheid en nauwgezetheid van Kat-
wijkers, Scheveninger? en de vissers \)an

Goeree en Umuiden.

het virus van de

verkeersonveiligheid

De verkeersonveiligheid is een soort epide-

mische ziekte, die steeds verder om zich

heengrijpt en die niemand spaart. Een wel-

vaartskwaal ook, want elke stijging van

het gemiddeld inkomen per hoofd der be-

volking resulteert in een grotere kans —
ook 'per hoofd!' — op een verkeersonge-

luk. Maar met die welvaartstheorie is niet

alles verklaard. Het euvel heeft diepere

oorzaken dan alleen de groei van het auto-

bezit en van de verkeersdichtheid. De toe-

neming van het aantal verkeersslachtoffers

is dan ook naar rato veel groter dan de
groei van ons welvaartspeil.

Een paar cijfers, ontleend aan een zojuist
verschenen speciaal bulletin van de We-
reldgezondheidsorganisatie WHO, sektie
Europa, samengesteld uit de statistieken
in 19 Europese landen:

Elk jaar groeit het aantal verkeersdoden
en -gewonden in de Europese landen met
5 tot 10 percent. Het totale aantal doden
per jaar heeft thans de 100.000 overschre-
den. Het aantal gewonden (moeilijker te
kontroleren, daar deze niet alle afdoende
geregistreerd worden) beloopt tussen de
twee en drie miljoen per jaar. Een half

miljoen van dezen loopt zo ernstig letsel

op dat een langdurig ziekbed en/of gehele
of gedeeltelijke invaliditeit hun deel wordt.
En voorts wordt ook de verhouding tussen
ernstig- en lichtgewonden van jaar tot jaar
ongunstiger.

Het bedenkelijkst is de toestand in

Noordwest- en Centraal Europa. De WHO
vermeldt per jaar in West-Duitsland, Bel-
gië en Oostenrijk één verkeersdode per
10.000 inwoners en één gewonde per 100.
Veel gunstiger is het beeld in landen met
een geringe autodichtheid zoals Zuid- en
Oost-Europa (in Polen b.v. een gewonde
per 1000 inwoners). Maar soms geven de
ongevallenstatistieken een te rooskleurig
beeld. Een onderzoek anno 1962 in Fin-

land wees bijvoorbeeld uit dat het aantal
verkeersslachtoffers dat medische hulp no-
dig had, 25 percent hoger was dan de
opgave der Finse autoriteiten.

De meeste landen geven hun verkeers-
doden en -gewonden op naar de katego-
rieën van weggebruikers. In vier landen, te

weten Nederland, België, Italië en Zweden
steeg het aantal verongelukte voetgangers
in de periode van 1962 t/m 1965 in ab-

solute zin, maar daalde het in verhouding
tot het totale aantal verkeersdoden en ge-

wonden. In België en Zweden steeg daar-

entegen, in dezelfde periode, het aantal
verongelukte automobilisten met niet min-
.der dan 400 percent.

Het WHO-onderzoek wees voorts uit,

dat van alle verkeersdoden 80 percent
mannen en slechts 20 percent vrouwen is,

maar dat kan voor een deel verklaard wor-
den door het feit dat er nog altijd veel
meer mannen aan het snelverkeer deelne-

men dan vrouwen. Veruit de gevaarlijkste
leeftijd vormen de jongemannen van 15-24
jaar, onder wie verkeersongevallen de
voornaamste doodsoorzaak zijn. In Neder-
land en Denemarken is zelfs een triest

rekord bereikt: daar vormen verkeersonge-
lukken al bijna 50 percent van alle sterf-

gevallen in deze leeftijdsgroep.

Een gevolg van het feit, dat deze jon-

gens vaak woest, maar vooral te hard rij-

den — en dus teveel risiko's nemen? Dat
zal nog bewezen moeten worden, b.v. door
een diepgaand 'motievenonderzoek'. Een
aan dit soort research mangelt het in de
meeste landen nog, onder andere omdat
de fondsen ervoor ontbreken.

Omgerekend in sterftekansen betekent
dit alles dat van elke honderd pasgeboren
Europese baby's er gemiddeld drie te eni-

ger tijd het leven zullen laten bij een ver-

keersongeval en dat is bepaald geen pret-

tig perspektief.
Maksimum- en minimumsnelheden heb-

ben hier en daar enig soelaas gebracht.
Maar helaas slechts tijdelijk. Zolang de
autodichtheid blijft toenemen, blijft ook het
absolute aantal verkeersslachtoffers stijgen— en gevreesd moet worden in steeds
sneller tempo.

Verkeersopvoeding, strenger rijvaardig-

heidseisen en zwaarder straffen zullen

meer effekt sorteren, althans indien al de-
ze zaken drastisch aangepakt worden. Wel-
licht moet ook de verkeersrechtspraak op
de helling opdat er meer eenheid in komt.
Nu kan het — ook in ons land — gebeu-
ren dat de ene rechter voor een verkeers-
delikt een geringe boete oplegt, terwijl

zijn kollege elders dezelfde zonde straft

met een intrekking ' van het rijbewijs.

Ideaal zou internationale koördinatie van
alle Europese verkeersrechtspraak zijn.

Natuurlijk zijn bijna overal in Europa de
wegen te smal en te gering om de eksplo-
sieve groei van het snelverkeer te kunnen
verwerken. Er wordt al vrij veel gedaan
om hierin verbetering te brengen, maar de
achterstand is zo groot dat men achter
de werkelijkheid blijft aanhinken. Een tota-

le vernieuwing (lees: verdubbeling) van
b.v. het Nederlandse wegennet is, in ver-

band met de enorme kosten, op redelijke

termijn geen haalbare kaart, terwijl ande-
re verfijningen (zoals b.v. verwarmde weg-
dekken) helemaal een vrome wens moeten
blijven.

Wel haalbaar (en dringend nodig) is

een betere organisatie van de hulpverle-
ning aan verkeersslachtoffers. Zelfs in ons
dichtbevolkte land is het niet ongewoon
dat een verkeersgewonde ter plaatse dood-
bloedt omdat er niet tijdig een ambulance
verschijnt. Proeven met helikopters voor
eerste hulp en transport der slachtoffers,

enkele maanden geleden gehouden, hebben
weinig resultaat opgeleverd, maar toch is

het nuttig dat zij binnenkort herhaald en
uitqebreid zullen worden.

Even nuttig en nodig is het dat de rege-

ringen, in navolging van de VS de auto-
industrie wettelijk verplichten, veiliger

mededeling aan onze abonnees
Het ministerie van Economische Zaken heeft de Nederlandse Nieuwsbladen toe-

stemming gegeven voor een noodzakelijke verhoging van de abonnementsprijzen.

Alle nieuwsbladen zullen van deze mogelijkheid gebruik maken of hebben dat

reeds gedaan. Ook de prijs van de Zandvoortse Courant zal in bescheiden mate
worden verhoogd. Vanaf 1 januari 1970 zullen wij de volgende bedragen in re-

kening brengen: per jaar f 11— ; per post f 13,— en buitenland / 15,—

.

Onze abonné's, die in de komende dagen en weken hun abonnementsgeld voor

1970 per postgiro aan ons overmaken, verzoeken wij met bovenstaande prijs-

wijziging rekening te willen houden. Bij overschrijving op onze postgiro 1918910

gaarne vermelden: Drukkerij Oudt v/h Gertenbach. Bij voorbaat hartelijk dank

voor uw medewerking. De uitgever

ruim 1000 bezwaarschriften

tegen gewijzigd

streekplan voor zd-kennemerland
Bij de provinciale griffie te Haarlem zijn

tegen het ontwerp-herziening streekplan '70

Zuid-Kennemerland meer dan 1000 be-

zwaarschriften binnengekomen, waarvan de

meeste zich richten tegen het voorgestelde

wegenschema. Eén van de adressanten is

de Vereniging tot Behoud van Natuurmo-

numenten in Nederland.

Naar de mening van deze vereniging zal

het nog resterende natuur- en fandschaps-

schoon in Zuid-Kennemerland binnen enke-

le jaren tot het verleden behoren, als de

wegenplannen gerealiseerd worden. Spe-

ciaal de ontworpen noord-zuid en de oost-

west traverse (de zgn. Ranitzweg dwars

door de Amsterdamse Waterleidingduinen

ten zuid-oosten van Zandvoort) acht na-

tuurmonumenten volstrekt onaanvaardbaar.

Het provinciaal bestuur had volgens de
vereniging primair moeten denken aan heï

behoud van een goed leefklimaat in Zuia-

Kennemerland, en aan ontwikkelingen, die

daarop inbreuk dreigen te maken, zoals

wegenplannen, beperkingen moeten worden
opgelegd.

Verkeersspanningen zouden kunnen wor-

den verminderd door het weren van ver-

keer aantrekkende objekten. De vereniging

denkt hierbij aan verplaatsing van het

autocircuit en het afzien van de bouw van
een wandelpier in Zandvoort.
De noord-zuid verbinding dient volgens

de vereniging, die ook spreekt namens de
Contact-Commissie voor Natuur- en Land-

schapsbescherming, te lopen via de op het

streekplan voorkomende Oostelijke Rand-
weg, mits deze ten zuiden van Bennebroek

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

VOOR AL UW DRUKWERK!
VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK
»•

auto's te gaan maken. De autofabrikanten

zullen dat niet uit vrije wil doen omdat
'veiligheid' volgens hen geen verkoopargu-

ment is. Het inbouwen van voorzieningen

als rolbeugels en 'vormvaste' kabines,

vergt natuurlijk ekstra-kosten en daardoor

zou de verkoopprijs bij de huidige moor-

dende konkurrentie in de autobranche te

hoog worden. Maar als de wet het voor-

schrijft, zitten alle fabrikanten in hetzelfde

schuitje en vervalt het konkurrentie-argu-

ment.
Terug naar de Wereldgezondheidsorgani-

satie die zich natuurlijk niet bezighoudt

met deze verkeers- en auto-technische pro-

blemen, maar wel met de zorgen voor de
verkeersslachtoffers. Op een onlangs in

Boedapest gehouden studiebijeenkomst van

de Europese WHOkommissie zijn onder

meer de volgende suggesties gedaan voor

maatregelen op korte termijn:

1.) het publiek ervan doordringen, met
speciale kampagnes in de massamedia, dat

verkeersongevallen een steeds ernstiger

bedreiging vormen voor iedereen. Dat zij

niet slechts jeugdige manlijke automobilis-

ten naar het leven staan, maar ook steeds

meer slachtoffers maken onder kleuters en
bejaarden, die buiten het eigenlijke snel-

verkeer staan;

2.) gespecialiseerde instruktie aan artsen

en medisch hulppersoneel voor doelmati-

ger behandeling, verpleging en nazorg van
verkeersslachtoffers, maar ook ten aanzien

van de generale preventie: het adviseren

van patiënten omtrent de gevolgen van ver-

moeidheid tengevolge van te lang achter

het stuur zitten, de invloed van medika-

menten op de rijvaardigheid en dergelijke.

3.) beter en vollediger registratie van ver-

keersverwondingen in ziekenhuizen en der-

gelijke.

En op langere termijn:

1.) Stimuleren van enquêtes omtrent ver-

keersongevallen.
2.) Vorming van komités ter voorbereiding

van de koördinatie van alle overheidsdien-

sten betrokken bij de hulpverlening aan en

de zorg voor verkeersslachtoffers.

3.) Vorming van researchgroepen, zo mo-
gelijk internationaal.

4.) Stichting van universitaire instituten

voor verkeersgeneeskunde.

en Vogelenzang een dwarsverbinding krijgt

met de Herenweg, de Vogelenzangseweg
en de provinciale weg langs de duinvoet
in Zuid-Holland. De westelijke randweg
zou dan achterwege kunnen blijven of, voor
zover reeds aanwezig, als verdeelweg kun-
nen dienen aan de westzijde van Haarlem.
Het bestaande deel van deze weg vervult
volgens de vereniging nu al het karakter
van een stadswe'g en is moeilijk tot kruis-

singsvrije autosnelweg uit te bouwen.
Mocht deze alternatieve oplossing niet

in aanmerking komen, dan zou een weg
langs de spoorlijn gekozen moeten worden,
waarbij de waterleidingsinstallaties bij Leij-

duin met viadukten overbrugd zouden moe-
ten worden.

1 De gekozen oost-westverbinding miskent
volgens de vereniging de alternatieve mo-
gelijkheid die het streekplan zélf biedt,
namelijk de traverse Schipholweg—Zuide-
lijke Stadsrandweg—Zandvoortselaan.
'De tunneltraverse door Rotterdam bewijst
dat een dergelijke doorsnijding van een
stadsgebied mogelijk is zonder dat daar-
voor veel ruimte is vereist'.

Voorts bepleit de vereniging de Kustre-
kreatie bij Umuiden noordwaarts op te

schuiven, omdat al teveel van het duinge-
bied bezuiden Umuiden zou zijn afgeknab-
beld.

Door het gemeentebestuur van Amster-
dam is eveneens een bezwaarschrift opge-
steld tegen het ontwerp van wijziging van
het streekplan voor Zuid-Kennemerland.
Ook de bezwaren van de gemeente Amster-
dam richten zich in het bijzonder tegen de
in het plan opgenomen verkeersaders.
Amsterdam zegt dat de geplande wegen

een ernstige aantasting betekenen van het
landschap, de natuur en de rekreatiemoge-
lijkheden, zaken die voor de bevolking van
het Noordzeekanaalgebied en ver daarbui-
ten van het grootste belang zijn.

Een zo mogelijk nog ernstiger bezwaar
noemen b en w dat de watervoorziening
van Amsterdam, Heemstede, Haarlemmer-
meer, Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen,
die uit de duinwaterwinplaats van drink-

water worden voorzien, in gevaar gebracht
wordt door de wegen. B en w zeggen dat
er geen enkele zekerheid is dat de voorzie-

ningen die tegen vervuiling van het grond-

water door het verkeer bedacht zouden
kunnen worden ook deugdelijk zijn en dit

na verloop van tijd blijven.

Inmiddels heeft ook de Kamer van Koop-
handel van Amsterdam een bezwaarschrift
ingediend tegen het streekplan. In haar
adres vraagt de Kamer zich onder andere
af, of bij de voorbereiding van de herzie-

ning wel voldoende rekening is gehouden
met het in het streekplan opgenomen uit-

gangspunt, dat de ruimtelijke problemen in

het perspektief van het grotere geheel tot

een oplossing gebracht moeten worden. Zo-
heeft de Amsterdamse Kamer de herzie-

ning pas in oktober onder ogen gekregen,
na erop te zijn geattendeerd door kranten
berichten.

Ten aanzien van de wegen merkt de Ka-
mer op, dat voor het doorgaande verkeer

van Amsterdam naar Zandvoort vooral de
Zuidelijke Stadsrandweg van grote beteke-

nis is. Uit het wegenplan wordt volgens de
Kamer echter niet duidelijk hoe het knoop-
punt van de Westelijke en Zuidelijke Rand-
weg zal worden opgelost. Zoals de situatie

ter plaatse thans getekend is, lijkt die de
Kamer weinig geschikt voor de afwikkeling

van het doorgaande verkeer in de richting

Zandvoort.
Met betrekking tot de weg De Ranitz,

merkt de Kamer op, dat deze weg geen
soelaas biedt voor het verkeer komend uit

de agglomeratie Amsterdam. Wel zou dit

een oplossing bieden voor verkeer uit het

oosten des lands en Duitsland. De Kamer
meent dat deze weg uit het gezichtspunt
van de badplaats Zandvoort ongetwijfeld

aantrekkelijk is getraceerd.
Als evenwel naar een spreiding van het

kustbezoek over verschillende badplaatsen
wordt gestreefd, zou men zich echter moe-
ten afvragen of deze met een doorgaande
snelweg van Duitsland tot de kust op de
juiste wijze gediend wordt.

Bovendien zou de ontwikkeling van het

openbaar vervoer ten behoeve van massa-
rekreatie aan de kust worden doorkruist.

De Kamer verwijst voorts naar de be-

zwaren van de gemeente Amsterdam tegen
de weg De Ranitz en vreest daarom dat

de realisering van die weg nog lang op
zich zou laten wachten. Zij sluit zich aan
bij het verzoek van de Haarlemse Kamer
om spoedig alle belanghebbenden om de
tafel te brengen om te onderzoeken welke
wegen het snelst kunnen worden uitge-

voerd.

Binnenkort zal het plan door Provinciale

Staten in behandeling worden genomen.
De adressanten zullen dan in de gelegen-

heid worden gesteld hun bezwaren nader
mondeling toe te lichten. Een besluit van
de statenleden inzake het streekplan wordt
niet eerder dan medio '70 verwacht.



WINTERSERIE
'JAN PASSTOORS'
Zaterdag 13 en zondag 14 december a.s.

organiseert de H.W.S.V. 'Jan Passtoors'
de Ie tocht van de winterserie (volgende
data 10 en 11 januari; 7 en 8 februari; 7
en 8 maart).

De start is vanuit gebouw 'Domi' aan
het Zandvoorterpad te Overveen, zaterdag
tussen 14.00 en 14.30 uur, zondags tus-

sen 11.00 en 12.30 uur, afstanden zater-

dags: 5-10 km., zondags: 5-10-15 km.
Indien men niet aan de gehele serie kan

deelnemen is er de gelegenheid een dag-
tocht te wandelen.

Alle gewenste inlichtingen bij het sekre-
tariaat: Gen. Spoorlaan 33 te Aerdenhout,
telefoon 023-241927.

KERSTKONSERT
ZANDVOORTS
CHR. KINDERKOOR
Onder leiding van Pieter de Jong zal het
Zandvoorts Christelijk Kinderkoor op

• woensdag 17 december a.s. 's avonds om
8 uur het traditionele kerstkonsert geven
in de hervormde kerk aan het Kerkplein.

Medewerking wordt verleend door Lea
de Boer, bekend van radio en t.v. Zij zal

internationale kerstliederen zingen en zich-

zelf op de harp begeleiden. Orgel- en
pianospel is in handen van Teke Bijlsma.

UITSLAG
'GOUDEN LUISTERAKTIE'
Na de trekkingsdagen 29 november en 1

t.e.m. 5 december is thans de volledige

uitslag bekend van de door de Zandvoortse
middenstand ter gelegenheid van de Sint
Nicolaasviering gehouden 'gouden luister-

aktie'. De winnaars van de volautomatische
wasmachines zijn de families W. M. Diep-
straten, W. Bol, N. de Boer, J. v.d. We-
tering, Van Dartelen, F. Halderman, Bou-
land, H. Willemsen, P. Cliteur, W. van
Duijn, A. J. Terol en A. van Duijn. De fa-

milie 6. J. Pol won de door de aan de
aktie deelnemende winkeliers beschikbaar
gestelde t.v.

TRADITIONELE
SCHIETWEDSTRIJDEN
RESERVEPOLITIE
De jaarlijkse onderlinge schietwedstrijden
van de gemeente reservepolitie zijn vast-

gesteld op zaterdag 13 december a.s. op
de politieschietbanen nabij het circuit.

KERSTGROET VAN
LOKALE RAAD VAN KERKEN
Met veel enthousiasme hebben 105 inwo-
ners van Zandvoort, leden van de verschil-

lende kerkgenootschappen, zich opgegeven
als medewerker(ster) aan de versprei-

dingsaktie van het kerstnummer van het
tijdschrift. 'De Open Deur'.
Dit deelt de 'Werkgroep verspreiding kerst-

groet Lokale Raad van Kerken' mee in een
deze week verschenen persbulletin. Door
deze spontane medewerking kan namens
de samenwerkende kerken aan meer dan
2000 gezinnen in Zandvoort op vrijdag-

avond 19 december a.s. een speciale kerst-

groet worden overhandigd, aldus het bulle-

tin. De werkgroep houdt rekening met
enkele vakatures bij de verspreiding van
de kerstgroet en doet daarom een beroep
op hen die tijd vrij willen maken om in-

dien nodig bij te kunnen springen. Men
kan zich vrijdagavond 19 december opge-
ven in de Calvijnzaal van de geref. kerk
aan de Julianaweg. De deur gaat om 19.30
uur open.

OVERLEGORGAAN
ORGANISEERT KIENAVOND
Het overlegorgaan van de plaatselijke af-

delingen van de drie grote vakorganisaties— NVV, NKV en CNV — organiseert op
zaterdag 13 december a.s. in het vereni-

gingsgebouw 'De Krocht' een kienavond.

FAMILIEBERICHTEN

Tot onze grote droefheid ging heden
van ons heen mijn geliefde man,
onze lieve pappie

Antoine Jean Robert Sauveplanne

op de leeftijd van 35 jaar.

W. Sauveplanne-Waaning
Mare
Eliane

Zandvoort, 5 december 1969
Thorbeckestraat 28

De teraardebestelling heeft inmiddels
plaatsgevonden.

Op 87-jarige leeftijd is heden over-

leden onze moeder, behuwd-, groot-

en overgrootmoeder

AALTJE KONING
Weduwe van Jacob Molenaar

Uit aller naam:
W. Molenaar
Antwerpen, België

Zandvoort, 8 december 1969
Brederodestraat 45

Geen bezoek.

De teraardebestelling zal plaatsvin-

den donderdag 1 1 december te 1

1

uur op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort.

noteert

u

even
8 t/m 30 dec. Sociëteit Duysterghast, ex-

positie, Zaal v.d. sociëteit, Boulevard
Paulus Loot la.

10 dec. Ned. Ver., van Huisvrouwen, afd.

Zandvoort, demonstratiemiddag, Gemeen-
schapshuis, aanvang 2 uur.

1

1

dec. Watersportver. 'Zandvoort', Sint
Nicolaas-kienavond, Gemeenschapshuis

12 dec. 'Het Groene Kruis', afd. Zandvoort,
ledenvergadering, Gemeenschapshuis.

12 dec. Bevrijdingscomité, bespreking, Ge-
meenschapshuis.

12 dec. Postduivenver. 'Pleines' Zandvoort,
ledenvergadering, Gemeenschapshuis.

13 dec. Woningbouwver. 'Eendracht Maakt
Macht', receptie 50-jarig bestaan
('s middags 3-5 uur) Gemeenschaps-
huis.

13 dec. Toneelver. 'Wim Hildering' toneel-

voorstelling, 'Zomerlust'.

13 dec. Overlegorgaan plaatselijke vak-
centrales, kienavond, 'De Krocht'.

16 dec. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.

Zandvoort, kerstmiddag, Gemeenschaps-
huis, aanvang 2 uur.

16 dec. Gemeenteraadsvergadering, (be-
handeling gemeentebegroting).

17 dec. Schoolfeest, Wim Gertenbach-
school, 'De Krocht'.

17 dec. Zandv. Chr. Kinderkoor, Kerst-

concert, Herv. Kerk.

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
Vorige week werd de vierde wedstrijd van
de eerste winterkompetitie '69-70 ge-
speeld. De eerste plaatsen in de A t.e.m.
D-lijn worden thans ingenomen door da-
mes Stor—Vallo met 225.40%; dames
Keur—Schutte met 228.21%; dames Bos-
De Jong met 228.58% en dames Jacobs-
Van der Werff met 231.60%.

pfeidttói mm d& Ua<zzslaa\\

het verschil tussen stoel en bed

't Is allemaal nogal ingewikkeld. Er gebeurt
genoeg in de wereld om je druk over te

maken, maar je kan zo veel van het kwa-
de krijgen, dat je totaal vergeet je druk
te maken. Dat zijn van die ogenblikken
waarin je het hele wereldgebeuren stom-
weg langs je heen laat gaan. Ten eerste

omdat je er toch niets aan kunt verande-
ren en ten tweede omdat je soms vergaat
van de slaap.

Ik moet u eerlijk bekennen: ik ben voor de
stoelslaap.

U zult zeggen: Maar wat heeft dat nou
met het ingewikkelde gedoe in de wereld
te maken? Slaap en aktie liggen toch mij-

lenver van elkaar"? Nou, dat is helemaal
niet zo zeker. Al lijken het tegenstrijdige

begrippen, ze zijn nauwer aan elkaar ver-

want dan u denkt. Ik zal geen poging doen
u dat uit te leggen. Als u 't zo niet snapt,
kan ik niets voor u doen. Dit is een kwes-
tie van spontaan aanvoelen.

Ik ben dus voor de stoelslaap. Dat is

een slaap, die niet het onherroepelijke van
het bed heeft. Het bed is de allerlaatste

en daarom wat benauwende konsekwentie
van de slaap. Na het bed is er zogezegd
niets meer.

Met de slaap in de luie stoel kan je

alle kanten op. De zogenaamde dommel of

het hazeslaapje is te vergelijken met het
wonderlijke ogenblik tussen licht en don-

ker: de schemering. Het is nog dag maar
eigenlijk toch ook weer niet. En je mag 't

ook geen volslagen duister noemen.
Typisch vindt u niet? Ik kan er niet goed

uit komen, maar ik voel dat er zo iets ook

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN,
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933

met het hazeslaapje of het uiltje knappen
plaats vindt.

De luie stoel vervaagt tot het bed, waar-
in je alleen maar slapen kunt. Het bed
lijkt in de fase tussen waken en dromen
een heel klein beetje op de stoel, waarin
je desnoods nog wakker kunt blijven.

O, hoe meer ik er over schrijf, hoe eigen-
aardiger het mij allemaal voorkomt. Ik

moet intussen wel oppassen dat ik niet he-

ieaal in slaap val of geheel en al wakker
blijf. Dit zijn momenten die goud waard
zijn voor me.

Kijk, bijzonder prozaïsche mensen zeg-
gen: Slapen doe je in bed en als je niet

in bed wilt, moet je niet snurken in de
huiskamer.

Dat is het probleem op z'n allernuch-
terst gesteld. Persoonlijk vind ik het overi-

gens een dor en genadeloos standpunt.
Waar staat in vredesnaam geschreven dat
je niet mag dommelen, niet mag doezelen,
niet mag dobberen tussen licht en donker
in een stoel?

Komt nog bij dat ik een argwaan koes-
ter voor mensen die alles altijd direkt we-
ten en uitvoeren. Nooit is er bij dit soort
mensen een huiverende twijfel, een subtiele

aarzeling tussen stoel en bed. Nogmaals:
voor geen goud wil ik die twijfel kwijt.

Wetenschappelijke proefnemingen heb-
ben aangetoond dat mensen, die zeiden
dat ze slaap hadden en naar bed gingen,
onderweg naar hun bed klaar wakker wer-
den. Bij 70% van deze proefmensen was
dit een logisch gevolg van het tempera-
tuurverschil tussen woon- en slaapvertrek.
Bij de resterende 30% kon men geen oor-

zaak vinden. Men tastte in het duister.

Ook zijn er gevallen bekend dat men-
sen in bed de slaap niet konden vatten.
Zo gauw ze echter opstonden en aan ta-

fel gingen zitten, vielen ze met het hoofd
op de armen in slaap.
Wat betekent dit? Wat kan dit ons leren?

Ik denk helemaal niets, maar ik weet 't

niet zeker. En ik zou er ook geen nachten
voor wakker willen liggen om er achter te

komen.
ik heb slechts een pleidooi voor het

tukje in de stoel willen voeren. Als dit

goed is overgekomen, zou dit mij verheu-
gen. Mocht u onder het lezen van mijn
zienswijze in slaap zijn gesukkeld, zo heel
eventjes maar, met de Zandvoortse Cou-
rant half op uw knie, half op de vloer, dan
neem ik u dat niet kwalijk. Integendeel!

BARTJE

VOETGANGERSACTIE

Bij het Marine Hospitaal te Overveen (nabij Haarlem) een klein

algemeen ziekenhuis met opname van burgerpatiënten, Bloemen-

daalseweg 287, worden gevraagd:

D A E S
voor de huishoudelijke werkzaamheden welke o.a. bestaan uit het

onderhoud van kamers en zalen der patiënten.

Ook de afdelingskeukens kunnen nog hulp gebruiken.

De werktijd is 8 3|4 uur per dag, maar ook dames voor een ge-

deeltelijke dagtaak zijn welkom (22 uur per week).

Salaris tot max. ƒ 684,86 bruto per maand, met onregelmatig-

heidstoeslag.

Premie AOW voor Rijksrekening. G% vakantie-uitkering.

Opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

Inlichtingen en sollicitaties bij het Hoofd van de Huishoudelijke Dienst,

elke werkdag tussen 9.00— 16.00 uur. Tel. 023-319230, toestel 26.

Het Hospitaal is bereikbaar vanaf het station Haarlem met bus 4 (rich-

ting Overveen) terwijl het op 3 min. afstand lopen van het N.S. station

Overveen ligt.

Bij het Marine Hospitaal te Overveen (nabij Haarlem) Bloemen-

daalseweg 287, kunnen worden geplaatst:

KEUKENHULPEN (tnnl.)
die een opleiding krijgen tot hulpkok.

Het aanvangssalaris is afhankelijk van de leeftijd, maximaal

ƒ722,91 bruto per maand.

Na voltooide opleiding en gebleken geschiktheid is een max. salaris

van ƒ 764,76 bruto per maand bereikbaar. (Premie AOW voor

rekening van het Rijk).

De salarissen zijn exclusief 6% vakantie-uitkering.

Inlichtingen en sollicitaties bij het Hoofd van de Huishoudelijke Dienst,

elke werkdag tussen 9.00—16.00 uur. Tel. 023-319230. toestel 26.

Het Hospitaal is bereikbaar vanaf het station Haarlem met bus 4 (rich-

ting Overveen) terwijl het op 3 min. afstand lopen van het N.S. station

Overveen ligt. „

Voor een goede huwelijks-

of kinderreportage
ROB LANGEREIS,

Koningstraat 25, tel. 3233.

Jongeman zoekt kamer v.

perm. m. kookgelegenheid.
Telefoon 4163.

Net SCHILDERSBEDRIJF ' Garage te huur, ƒ 35,- per
kan nog enig gr. en klein mn d. Fahrenheitstraat 20.
buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs- Eiken gr. uitschuiftafel

opvraag. Tel. 023-325368, m/z stoelen ƒ 45,-. Lijster-

(18.30-21.30 uur). straat 25, tel. 2481.

CASH&CARRY
PAVEX

•
, ..

'i -.-.'

U bespaart honderden guldens0
SfOOrrGErfAAL

mnsreoE HOOFPpOXP',..

Duizenden

NAAIMACHINES
| PAVEX UrrrJI NAAIMACHINES

-''RADIO- -T.V. - KOELKASTÏN
VLOERBEDEKKING ^

^Indusjtriet^rrein CRUQUIU£

Autobusdienstonderneming
vraagt sollicitanten ter opleiding tot

buschauffeur
voor de standplaatsen Haarlem,
Leiden en Voprburg.

• Rijbewijs BE vereist

• Minimum leeftijd 21 jaar

• Gratis opleiding voor rijbewijs BCDE
• Goed salaris

• Goede sociale voorzieningen

• Vrij vervoer - ook voor het gezin -

op het gehele lijnennet

• Gratis uniform

• Vijfdaagse werkweek.

Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen door
onderstaande coupon te zenden aan:

NOORD-ZUID-HOLLANDSE
VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V.

Leidsevaart 396, HAARLEM

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Leeftijd:

Z.C. 9-12

WIJ ZOEKEN

EENZAME MANNEN
Meer dan 5000 serieuze
eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.

Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven

te delen in voorspoed en
tegenspoed.

Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij

geen avonturiersters kun-
nen gebruiken zijn deze
dames verplicht voor de
eerste persoonlijke kennis-

making naar U toe te ko
men.

Vraagt U eens onze uitge-

breide kleurenreportage;

U ontvangt deze zonder
kosten en verdere verplich-

tingen. Het Duits-Neder-
,

landse bemiddelingsbur.
P. v. Nieuwenhoven, Post-
fach 1466, 424 Emmerich,
West-Duitsland.

Wie heeft mijn 'step ge-

vonden' Blauw met crème
spatbord. Harteveld, Cel-

siusstraat 74.

Te koop: ijshockèyschaat-
sen. Telefoon 2654.

ü kunt het

toch niet

afschreeuwen

wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.

In die sfeer genieten' ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.

Steek voor uw reclame-
x plannen uw licht eens op

bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg 1

Telefoon 2135

EisBks-rechts-
IïbbBcs gekekei
oversteken!

WOGNSDAaeK

rKJIElKöFFIE
Wiener
melange

met suiker

gebrand

!

inslaan voor de a.s. feestdagen

FRüffAAIX
kant en klaar bowl BH/I v/l
UTEK&UK. iT*^

deze bekende

AFWASBOtëlEL
bij ons:

S GESNEDEN

ZOETZUUR
hoe bestaat

het

GROTE -05*
POT

FLES 0.3 LITER

PERZIKEN
20ete UT6CSUVC
goudgele ^jl'1^^
gehalveerdefJBQ \\J
vruchten

ECHTE PIANTEM-

gelegenheidsaanbieding

ook voor restaurants en pensions

Pl)DDIM6 du!tseïmport

la He srna^enjfi?fi**\f\

PAKKETJESpi^»'
totaal

20 zakjes

„UNO* ii

200
SR.SMAC

4tt**j& 'Hg
HALVEAAETE^

WONDPLEISTER

in de speciaalzaak

VOE¥J'_..
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs / 10,- per jaar
per post ƒ 11.-; buitenland / 13,-

iosse eksemplaren 20 cent
postgiro 1918910,
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT — aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

'eendracht

maakt

macht'

bestaat

vijftig

jaar

De op 8 december 1919 op Initiatief van

enkele sociaal bewogen Zandvoorters !n

het leven geroepen woningbouwvereniging

'Eendracht Maakt Macht', herdenkt mor-

genmiddag haar halve eeuwfeest met een

officiële receptie In het Gemeenschapshuis

aan de Louis Davldsstraat. Het zal het be-

stuur van de jubilerende vereniging waar-

schijnlijk niet aan de nodige belangstelling

ontbreken, want EMM neemt in Zandvoort

een belangrijke plaats in.

Vijf jaar na de oprichtingsvergadering van
'Eendracht Maakt Macht' wordt een begin
gemaakt met de bouw van de eerste Een-
dracht-woningen aan de Van Lennepweg in

Zandvoort-noord. Twee jaar later is het

start-kontingent van 68 huizen, waarvoor
de toenmalige burgemeester J. Beeckman
de eerste steen metselt, gereed. De
opzet blijkt een sukses, maar het zal nog
twintig jaar duren voor EMM opnieuw gaat
bouwen. De groei- en bloeiperiode van de
woningbouwvereniging begint in feite na de
beëindiging van de tweede wereldoorlog.
De grote woningnood — een trieste om-
standigheid — en een stroom van nieuwe
leden — een verheugende o.ntwikkeling —
geeft het bestuur een ekstra stimu-

lans de aktiviteiten van de vereniging op
te voeren. Maar een minstens even grote

rol bij de snelle uitbouw van de vereniging

speelt de samenwerking tussen gemeente-
bestuur en EMM'. Vrijwel direkt na de be-

vrijding iegt het gemeentebestuur de wo-
ningbouw, voorzover deze krachtens de wo-
ningwet wordt gefinancieerd, in handen
van Eendracht Maakt Macht, dat hiermede
in feite een monopolie-positie krijgt in de
woningbouwsektor. Tevens neemt de ge-

meenteraad het besluit het gemeentelijk
woningbezit door EMM te laten, beheren.

De woningbouwvereniging laat zien wat
zij kan. Met behulp van woningwetvoor-
schotten en toepassing van de rijksfinan-

cieringsregeling, gebruikmaking van weder-
opbouwclaims en premieregelingen bouwt
EMM tussen 1947 en '64 ruim 800 wonin-

gen. 690 in het traditionele bouwgebied
van 'Eendracht Maakt Macht' in noord en
110 in zuid. Tussen 1964 en '69 neemt het

woningbezit opnieuw toe en beweegt zich

nu rond de duizend huizen.

In nieuw-noord is op 't ogenblik een kom-
pleks van 248 flatwoningen in aanbouw en
verder worden nog twee plannen van elk

vijftig woningen gerealiseerd. Er staan
plannen op stapel voor nog 163 woningen
in noord. Het is niet genoeg om aan de
vraag naar huizen te voldoen, want het le-

dental van de vereniging stijgt sneller dan
EMM kan bouwen. Eind dit jaar zullen er

meer dan 2800 inschrijvingen zijn, verwacht
men.

Zoals bekend betalen de EMM-leden een
geringe kontributie en kunnen via een num-
mersysteem rechten op bewoning van een
'Eendracht' flat of eengezinswoning laten

gelden. Slechts bij hoge uitzondering wor-
den EMM-woningen aan niet-leden toege-

wezen.
De huurprijzen van de woningen van

'Eendracht Maakt Macht' variëren tussen

de 60 en 200 gulden. In vergelijking met
de buurtgemeente Haarlem is dat ' niet

hoog. De prijzen van de thans in aanbouw
zijnde flats in nieuw-noord zullen in het al-

gemeen hoger liggen, waarschijnlijk tussen

de 190 en 230 gulden. Ook deze prijzen

steken nog altijd gunstig af bij Haarlem.
EMM is er dan ook terecht trots op dat

het goedkoop bouwt. Dit is mede te dan-

ken aan de relatief lage grondprijzen van
de terreinen waar de vereniging naar hui-

zen neerzet, maar ook mede aan de innige

band met het gemeentebestuur. In het ge-

denkschrift 1945-1965, een uitgave van het\

gemeentebestuur ter gelegenheid ,
van het

na haags topberaad

een verenigd europa

in zicht?

vierde lustrum van de bevrijding, schrijft

ex-gemeentesekretaris Bosman — 'De pres-
taties van de woningbouwvereniging zijn

het resultaat van een in goede harmonie
en nauwe samenwerking met het gemeente-
bestuur ontplooide aktiviteit'. Het klinkt

wat droog en formeel, het slaat de spijker
echter wel precies op de kop.
De nauwe relatie tussen gemeentebestuur

en EMM komt ook nog op andere wijze
tot uiting. De opzichter in algemene
dienst van de woningbouwvereniging, de
heer A. Kerkman, is tevens lid van het kol-

lege van burgemeester en wethouders. Het
EMM-bestuurslid de heer D. van Duijn, be-

kleedt naast zijn raadslidmaatschap het
voorzitterschap van de gemeentelijke ad-
vieskommissie voor de woonruimteverde-
ling en de voormalige gemeehtesekretaris,
de hr. W. M. B. Bosman, nu lid van Gede-
puteerde Staten van Noord-Holland, is voor-
zitter van 'Eendracht Maakt Macht'.

De waardering voor de aktiviteiten van
EMM is vrij algemeen, maar lang niet

iedereen is gelukkig met deze kumulatie
van funkties. Ook wordt kritiek geuit op
de grote vinger die de woningbouwvereni-
ging bij de verdeling van woningen in de
pap heeft. B en w wordt het verwijt ge-

maakt bij de toewijzing van huizen aan
woningzoekenden tegenover de partikuliere

huiseigenaar een andere houding aan te

nemen dan tegenover 'Eendracht Maakt
Macht'. Het kollege heeft niet getracht
dit- verwijt te ontzenuwen. De vijftigjarige

woningbouwvereniging heeft op die kritiek,

die niet rechtstreeks aan haar adres was
gericht, niet gereageerd. Misschien komt
dat wel door de monopoliepositie van EMM
in Zandvoort. Een positie, waarin de ver-

eniging alleen maar voordeel ziet.

'Wij zijn alleen en dat geeft ons kracht'

verklaart wethouder Kerkman in het Haar-
lems Dagblad van zaterdag 6 december.
Maar zo'n monopoliepositie legt natuurlijk
wel 'een bijzonder zware verantwoordelijk-
heid op de schouders van EMM. Tegen-
over de leden en de niet-leden. De finan-

ciering van de woningbouw in de woning-
wetsektor geschiedt tenslotte voor ruim
90% uit overheidsgelden — gelden waar-
aan iedereen meebetaalt. Overigens is men
er in Zandvoort wel van overtuigd dat die
overheidsgelden door EMM op voortreffe-

lijke wijze worden geïnvesteerd.
Morgenmiddag gaat het tegenwoordige

bestuur van de gouden vereniging in het
Gemeenschapshuis aan de Louis Davids-
straat op de plaats rust maken om felici-

taties en gelukstelegrammen in ontvangst
te nemen. Echter niet voor lang, want
EMM gaat rusteloos verder met het ma-
ken en voorbereiden van woningbouwplan-
nen. Bij het uitwerken van de plannen
speelt de architekt van de vereniging, de
heer B. J. J. M. Stevens uit Heemstede,
een belangrijke rol. In een ogenblik van
vervoering schrijft EMM-voorzitter Bosman
in eerder genoemd gedenkschrift — 'Men
herkent de hand van de meester aan de
stijlvolle rust welke de veelvormige bebou-
wing van dit deel der gemeente (bedoeld
wordt Zandvoort-noord - - Red.) kenmerkt'.
Over de stijlvolle hand van de meester
valt te twisten. Waar niet over te twisten
valt: Honderden families in Zandvoort heb-
ben een goed dak boven het hoofd dankzij
vijftig jaar woningbouwaktiviteiten van
EMM. Dat is een felicitatie ruimschoots
waard.

Den Haag is enige dagen lang een bijen-

korf van aktiviteiten geweest en we konden

er de mensen, die de laatste tijd zo in het

nieuws zijn geweest (met name Willy

Brandt en Pompidou) begroeten.

Wat er nu precies gebeurd is? Dat Is

maar moeilijk vast te stellen. Want dat

hangt af van wat men van deze besprekin-

gen (en van de Europese Economische

Gemeenschap) heeft verwacht.

Degenen, die, door al het geharrewar der

voorbije jaren, al een beetje murw zijn ge-

worden en met het kleinste beetje tevre-

den zijn, zullen optimistischer zijn dan zij,

die zich herinneren met welke grote ver-

wachtingen het gebouw van het Verenigd
Europa in tekening werd gezet.

Het ging er immers steeds meer naar

uitzien, dat dit Verenigd. Europa niet méér
werd dan een grote loods*- waarin men dan
wel onder één dak zat erCelkaar gemak-

Pompidou er zich van bewust, dat hij in

eigen land 'zijn nummertje moet verkopen'
en kan hij zich niet het image permitteren
van de man, die bakzeil heeft moeten ha-
len.

Waarom moest er nu eigenlijk een 'top'-

konferentie, dat wil zeggen een konferentie
van regeringsleiders worden gehouden?
Omdat men het in principe eens moest

worden over de toelating van nieuwe lan-

den en dat kan alleen 'van het hoogste
bordje af'. Men kan dan tenminste spijkers
met koppen slaan.

Dat is echter niet gebeurd ten aanzien
van het Europese parlement, dat momen-
teel nog min of meer een wassen neus is.

Maar zo'n Europees parlement heeft een
duidelijk politieke signatuur en die grijpt

diep in, niet alleen bij 'de Zes', maar ook
ten aanzien van hen, die nog buiten staan.
Het is bijvoorbeeld zeer de vraag, of
Engeland zijn politiek, behalve in White-
hall, ook nog in Brussel of Straatsburg ge-
maakt wil zien!

Voor zo'n parlement zouden verkiezin-
gen moeten worden gehouden. Men wil

keiijk kon beschreeuwen, maar waarin toch geen 'getrapte' verkiezingen, dat wil zeg
ieder zijn eigen stalletje had, eigen zaken
dreef, op eigen voordeel uit was en be-

nauwd was voor de konkurrentie. Dat werd
nog sterker, toen achter het Franse stal-

letje koopman De Gaulle heftig stond te

ageren tegen toelating van nog méér za-

ken c.q. landen onder het Europese dak.

De Gaulle is afgetreden en de gaulist

Pompidou heeft zijn plaats ingenomen. Het
feit, dat hij, als enig staatshoofd, persoon-

lijk naar Den Haag kwam, bewijst hoeveel

hem eraan was gelegen zijn eigen politiek

te kunnen doorzetten. Toch is dat niet

meer (geheel) de politiek van zijn Grote
Baas. Die politiek was trouwens niet meer
te houden, getuigen de devaluatie van de

gen, dat de leden van het parlement uit

de leden van nationale parlementen wor-
den gekozen, maar direkte verkiezingen,
dus zo, dat die leden, net zoals die der
nationale parlementen, door de stemge-
rechtigde burgers worden gekozen.
Op die manier, zo zegt men, worden de

burgers dezer landen meer direkt betrok-
ken bij de Europese eenwording. Dat wil-

den ook de meeste demonstranten, die
rond het Binnenhof vergaderd waren.
Maar zover is het niet gekomen, dank

zij (ook weer) Frankrijk, dat daarvoor een
heel nuchter argument had: eerst uitmaken,
zei Pompidou, wat het Europese parlement
gaat voorstellen. Nu, voor dat zover is, kan

franc en niet te vergeten d,e revaluatie van het nog een tijd duren! En Pompidou, op-

bowling- en kegelclub wil zandvoort

op sportieve wijze presenteren
Woensdagavond j.l. is in de Bowling Zand-
voort, naast Bouwes Palace, met groot
enthousiasme opgericht, de "Bowling- en
Kegelclub Zandvoort'. Het doel van de krup
is op vaste avonden gezellig met elkaar 'n

balletje te gooien op de banen van de
kort geleden geopende Bowling.
De opkomst was bevredigend en het

voorlopig bestuur noteerde op deze op-
richtingsavond reeds 30 leden.

Het voorlopige bestuur bestaat uit: M. G.
Tjaarda, voorzitter; B. M. van Doorn, se-

kretaris; C. de Krijger, penningmeester en
J. A. J. Royen, bestuurslid.

De aanwezige leden hebben op deze
avond gratis -kunnen spelen, wat voor ve-

len de eerste kennismaking met de bow-
lingsport was. De bedoeling is om in de
nabije toekomst als Zandvoorts Bowling-
team uit te komen in landelijke kompeti-
ties, zodat deze klup de naam van Zand-
voort hoopt uit te dragen als sportieve en
goedspeiende klup, in de geest van de
basketbalvereniging 'De Lions'.

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij

het voorlopig sekretariaat, Kostverloren-
straat 39 te Zandvoort of a.s. zaterdag
tussen 20.00 en 21.00 uur in de Bowling.
De kontributie is vastgesteld voor junio-

ren (tot 20 jaar) ƒ 10,-, senioren (v.a. 20
jaar) f 15,- per jaar.

Er zal voorlopig gespeeld worden door
junioren op woensdagen van 18.00 tot

21.00 uur, voor het eerst op woensdag 17
december a.s. Voor de senioren is de vrij-

dagavond gereserveerd en wel voor het
eerst op 19 december a.s. vanaf 20 uur.

De baanhuur bedraagt voor beide groepe-
ringen ƒ 1,— per game van 10 sets.

De heer N. W. Bouwes heeft voor de
beste speler of het beste team een prijs

beschikbaar gesteld in de vorm van een
cheque van f 25,— . Het bestuur vindt dit

een prachtig gebaar en hoopt, dat het een
stimulans mag zijn om de bowlingsport
nog meer bekendheid te geven.

de D-mark, die de Fransen op pijnlijke wij-

ze eraan herinnert, dat er EEG-landen zijn,

die belangrijker dreigen te worden dan
Frankrijk.

De romantische liefde tussen De Gaulle

en Adenauer behoort eveneens tot het ver-

leden; Willy Brandt heeft het er niet van
te pakken en zo kon het wel eens zijn, dat

Frankrijk zich gaat herinneren, dat, in tijd

van nood, het Duitsland altijd tot tegen-

stander en Engeland altijd als bondgenoot
heeft gehad. Dat kon ekonomisch wel eens

belangrijker worden dan militair!

In ieder geval, om op Den Haag terug

te komen, de deur voor Engelands toetre-

ding is wel van het slot, maar nog niet

open. Met Engeland hebben ook Noorwe-
gen, Denemarken en Ierland om toetreding

gevraagd. Verder bestudeert men nog sa-

menwerkingsvormen (wellicht een douana-

unie) met de klassiek-neutrale landen Zwe-
den en Zwitserland.

Wat de drie hiervoor genoemde kandi-

daten voor het lidmaatschap betreft, deze

(momenteel nog EVA-) landen stappen er

niet in, alvorens Engeland wordt toegela-

ten-
., , ,

Nu is er, dankzij het tegenstribbelen van

Frankrijk, over die toelating nog niets de-

finitiefs gezegd, maar waarschijnlijk is

gevoed in de school van een zeer bekwaam
generaal, kent wellicht Joost van der Von-
del niet, maar begrijpt wél diens woord:

'Een krijgsman wint al veel,

al wint hij niet dan tijd'.

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

Eengezinswoningen van

3£erót <Wlodeókow

U aangeboden door

cYY[ode du ^Paóóage 9

te houden op 16 december te 20.30 uur

in het

BOUWES PALACE

entree f 4,50 inclusief Coffe Complet

Kaarten verkrijgbaar

Mode du Passage
Passage 9 - Telefoon 5965

of

Receptie Bouwes Palace
Telefoon 2911

VERSTEECE
HRLTESTR. 18 - TEL .-4439 - ZANDVOORT

B en W WILLEN MET
BELASTINGVERZWARING
BEGROTING '70

SLUITEND MAKEN
Het Zandvoortse gemeentebestuur is er
slechts ten dele In geslaagd het voor 1970
geraamde tekort van ƒ 357.404,— weg te
werken. Na de besnoeiing van een aantal
posten op de begroting voor het komende
jaar resteert momenteel nog een ongedekt
bedrag van / 220.073,— . Het kollege van
b en w stelt nu aan de raad voor een aan-
tal gemeentelijke belastingen te verhogen
teneinde de begroting definitief in even-
wicht te brengen. De door het gemeentebe-
stuur aanbevolen verhogingen zijn vrij dras-
tisch. Zo wordt voorgesteld de reinigings-
rechten te verhogen met ruim 40 procent;
thans betaalt men f 18,— per jaar en dat
zou f 26,— moeten worden. Het aantal
opcenten van de personele belasting zou-
den b en w gebracht willen zien van 150
op 200. Verder wordt een verhoging van
de straatbelasting tot 21% voorgesteld,
onder gelijktijdige intrekking van de riool-

belasting die door de huiseigenaars
moet worden betaald. Tenslotte wil het kol-

lege een nieuwe belasting gaan invoeren:
de rioolafvoerbelasting. Deze belasting zou
niet van de huiseigenaren geheven dienen
te worden, maar van de gebruikers van de
woningen — de huurders dus. Wanneer de
raad deze belastingvoorstellen aanneemt
is de begroting voor '70 sluitend. Het is

echter de vraag of de afgevaardigden dit

pakket van belastingmaatregelen zonder
slag of stoot zullen aksepteren. Met name
de oppositie zou fel tegen de voorgestelde
fiskale maatregelen gekant zijn.

D'66 VRAAGT EKSEMPLAREN
VAN GEMEENTEBEGROTING
VOOR
OPENBARE BIBLIOTHEEK

De stuurgroep Zandvoort van de politieke

partij D'66 heeft 't gemeentebestuur ver-

zocht enkele eksemplaren van de gemeen-
tebegroting voor '70 beschikbaar te stel-

len Ivoor de Openbare Bibliotheek en Lees-
zaal van de badplaats om deze ter inzage
te leggen in de leeszaal en eventueel uit

te lenen aan belangstellenden. De stuur-

groep is van mening dat een groot aantal

Zandvoorters kennis wil nemen van de in-

houd van de begroting, maar dat de prijs

van dit boekwerk — ƒ 75,- — een bezwaar
vormt om tot aanschaf over te gaan.
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landelijk tbc onderzoek
gaat binnenkort

verdwijnen
Het landelijke bevolkingsonderzoek naar

tuberkulose zal binnen enkele jaren wor-

den beëindigd omdat het rendement van

het massale onderzoek niet langer tegen

de gemaakte kosten opweegt. Het ingang

van 1 januari zal het jaarlijkse tuberkuline-

onderzoek op de lagare scholen (krasje op
de arm) vervallen.

Inplaats daarvan zullen de leerlingen van
de lagere scholen in de eerste en de vijfde

klas een mantoux-spuitje krijgen. Het jaar-

lijks onderzoek, zoals dat plaatsvindt bij

de bejaarden, diverse bedrijfstakken en
bij het voortgezet onderwijs zal in principe
blijven bestaan. Aldus een mededeling van
de plaatsvervangend direkteur-generaal van
volksgezondheid.

De tbc-konsultatiebureaus worden jaar-

lijks door ongeveer 500.000 mensen be-

zocht, leder jaar verrichten de bureaus
285.000 keuringen; er worden ca. 750.000
schermbeeldfoto's gemaakt en vijftigdui-

zend röntgenfoto's. Op de lagere scholen
kontroleren de konsultatie-bureaus jaar-

lijks 700.000 krasjes op de arm.
De provinciale instellingen van het tbc-

bevolkinsonderzoek onderzoeken ieder jaar

anderhalf miljoen mensen; de groeps- en
bedrijfsonderzoeken bereiken per jaar ca.

één miljoen mensen. Het aantal tbc-patiên-
ten is de afgelopen twintig jaar sterk te-

ruggelopen.
In 1949 kwamen er nog 17.500 geval-

len van tuberkulose aan het licht in 1959
was het aantal gevallen teruggelopen tot

6.700 en het ministerie van sociale zaken
en volksgezondheid verwacht voor dit jaar
ruim 2.500 gevallen van tbc.

Een woordvoerder van de geneeskundi-
ge hoofdinspektie van het ministerie deel-

de mee dat op hoog niveau zal worden be-
zien of de instellingen, die zich thans met
de kontrole en de bestrijding van tbc be-
zighouden over zullen kunnen schakelen
naar onderzoekingen op andere medische
gebieden.

GEMEENTERAAD
DINSDAG BIJEEN

A.s. dinsdag 16 december vindt in het ge-
meentehuis de laatste openbare vergade-
ring In dit jaar van de Zandvoortse ge-
meenteraad plaats. De vergadering begint
In verband met de behandeling van de ge-
meentebegroting 1970 een half uur eerder
dan gewoonlijk: 19.30 uur. Eveneens in ver-

band met de begroting is het mogelijk dat
de vergadering wordt geschorst en woens-
dagmiddag om 14.00 uur wordt voortge-
zet. En na deze ongebruikelijk lange inlei-

ding volgt hier de agenda:

1. Beëdiging en installatie van het nieuw
benoemde raadslid, de heer P. Keur.

Ia. Vaststelling notulen van de vergade-
ring gehouden op 18 novemb'er 1969.

2. Ingekomen stukken.

3. Benoemingen, enz.

4. Begrotingswijzingingen.

5. Verdaging beslissing omtrent het ont-
werp-bestemmingsplan 'Zeereep-Noord
6'.

6. Advies van de kommissie voor de be-
roepschriften inzake het beroepschrift
van P. G. Ie Gué.

7. Vaststelling voorbereidingsbesluit voor
een terrein ten oosten van de Kost-
verlorenstraat.

8. Wijziging van de salarisverordening
1965.

i

9. Ruil van grond aan de Sophiaweg met
A. Lavertu.

10. Wijziging van de uurvergoedingen voor
het brandweerpersoneel.

11. Sluiten van een overeenkomst met het
P.E.N, inzake de leveringsvoorwaarden
van energie voor de openbare verlich-

ting.

12. Bezoldiging van de gemeentesekretaris

13. Verkoop van grond in het gebied voor
ambachtelijke bedrijven.

14. Wijziging van het algemeen ambtena-
renreglement.

15. Heffing van rechten in het woonwa-
gencentrum.

16. Verlenen van subsidies aan kraam-
centra.

17. Niet-instellen van beroep tegen de ont-
houding van de goedkeuring aan het
bestemmingsplan Dr. Jac. P. Thijsse-
weg II.

18. Instellen van een rechtsverordening te-

gen J. J. M. F. van Loenen.

19. Behandeling van de gemeentebegrotin-
gen en de bedrijfsbegrotingen voor
1970.

20. Rondvraag.

Verder zei de woordvoerder dat een be-
volkingsonderzoek naar kanker, hart- en
vaatziekten voorlopig nog niet wordt over-
wogen. 'Deze ziekten vereisen toch meer
nauwkeurige methoden dan nu door middel
van röntgenfotografie het geval is'.

Veertien provinciale verenigingen ter be-
strijding van tuberkulose, 46 konsultatie-
bureaus en 13 andere instanties houden
zich nu bezig met de tbc-bestrijding. Het
is nog niet precies bekend, wanneer het
landelijk tbc-onderzoek zal worden ge-
staakt. In vele gevallen zal dit aan de be-
oordeling van de diverse instanties worden
overgelaten.

GASUNIE TEVREDEN
OVER HERSTEL
VAN LEIDINGTRACé
DOOR DE DUINEN
'Het duinlandschap rond Zandvoort heeft
geen enkele merkbare schade ondervonden
van de aanleg van een hoge druk gastrans-
portleiding', dit konkludeert de Nederland-
se Gasunie die de leiding door de duinen
heeft gefinancieerd. Op uitnodiging van de
gasunie waren eergisteren allen die betrok-
ken zijn geweest bij de aanleg naar de
badplaats gekomen om het duintracé van
de gasbuis in ogenschouw te nemen. De
gasleiding is tussen oktober 1967 en
maart 1968 na uitvoerig overleg met de
planologische diensten van Noord- en Zuid-
Holland tot stand gebracht. Nu, ruim an-
derhalf jaar later, zijn de sporen van het
grondwerk vrijwel uitgewist.
Aan de ekskursie door de duinen ging

een ontvangst en inleiding in het restaurant
van Bouwes Palace vooraf. Tijdens de ont-
vangst werd o.m. de dokumentaire 'Zand
erover' vertoond.

FAMILIEBERICHTEN
Dankbetuiging

Voor de bewijzen van belangstelling onder-
vonden tijdens ziekte en na het overlijden

van mijn lieve man, onze lieve zorgzame
vader en grootvader

DIRK VAN DER WERFF
betuigen wij langs deze weg onze oprechte
dank. In het bijzonder H.H. Doktoren G. J.

J. Mol en T. van Vreeland voor de toege-
wijde hulp aan hem verleend.

Mede namens mijn kinderen;

C. van der Werff-Keur

Zandvoort, december 1969
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

jeugdorkest konserteert
in haarlem
Op zaterdag 13 december a.s. des avonds
te 20.15 uur, zal Haarlems Jeugd Orkest
onder leiding van zijn dirigent André Kaart
in de Gemeentelijke Concertzaal te Haar-
lem een konsert geven.

Als eerste werk vermeldt het program-
ma de briljante Festival Prelude, welke de
Engelse komponist Eric Ball als openings-
nummer schreef voor het in augustus van
dit jaar te St. Moritz gehouden internatio-
nale festival voor jeugdorkesten, aan welke
festival ook door Haarlems Jeugd Orkest
werd deelgenomen.

Het tweede werk is de rijk-melodische
tweede Symfonie van de in 1892 te Haar-
lem geboren komponist Hendrik Andries-
sen. Het orkest wil met de uitvoering van
deze kompositie een muzikale jeugdhulde
brengen aan een oud-stadgenoot, die tot
de voornaamste van de thans nog in leven
zijnde Nederlandse komponisten van zijn

generatie behoort.
Het Vioolconcert in D (K.V. 211) van

W. A. Mozart is het derde werk, dat tot
uitvoering komt. De begaafde jonge violist
Pierre van der Schaaf, konsertmeester van
het jeugdorkest, is de solist in dit minst
bekende van Mozarts vioolconcerten dat
uitmunt door een intieme, kamermuziek-
achtige schoonheid.

Na de pauze wordt eerst aandacht ge-
vraagd voor een bijzonder aantrekkelijk
werk, een dans-suite van de Engelse kom-
ponist Arthur Beni, genaamd Cotillon. Het
is geschreven voor groot symfonie-orkest
en biedt zowel de uitvoerenden als de toe-
hoorders een overvloed van muzikaal diver-
tissement.

Tenslotte zal het Concert voor Orkest
van de Nederlandse komponist Hans Kox
worden gespeeld. Het werk werd in op-

styöhk qh, spet

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

WEDSTRIJD-UITSLAGEN

Zaterdag 6 en zondag 7 december:

Alle wedstrijden afgelast.

Programma zaterdag 13 december:
1 Zandv.m.—KIC 14.30 u.

11 Zandv.m. 2—SIZO 3 14.30 u.

27 Tw. Jeugd—Zandv.m. 3 14.30 u.

34 Zandv.m. 4—Energie 3 14.30 u.

Adspiranten:
85 Zandv.m. c—SHS a
93 Zandv.m. d—TZB a
103 Vl.Vogels a—Zandv.m. f

110 NAS c—Zandv.m. g

dracht van de vereniging 'Jeugd en Muziek'
voor het Nationaal Jeugd Orkest gekompo-
neerd en door dat orkest met groot sukses
voor het eerst uitgevoerd in het Teatro
dell' Arte" te Milaan, ter gelegenheid van
het wereldkongres van de 'Fédération In-

ternationale des Jeunesses Musicales' in

1961 in deze stad gehouden.

B EN W WILLEN
BEHANDELING PIERPLAN
OPSCHORTEN
Zoals wij reeds eerder hebben bericht zijn
b en w voornemens de behandeling door
de gemeenteraad van het bestemmingsplan
'Zeereep-Noord 6' — het pierplan — voor
drie maanden op te schorten. Thans vra-
gen zij de gemeenteraad met deze verda-
ging in te stemmen. Het kollege deelt mee
dat de tegen het ontwerpplan ingediende
bezwaren nog nadere bestudering vereisen,
waardoor het op dit moment nog niet mo-
gelijk is tot vaststelling van het plan over
te gaan.

Ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening dient de raad binnen drie maanden
na het verstrijken van de ter inzagelegging
van het ontwerp een beslissing te ne-
men inzake de vaststelling van het plan.
Deze termijn is thans afgelopen.
Eerder genoemde wet voorziet echter in de
mogelijkheid de vaststelling voor ten hoog-
ste drie maanden te verdagen. Van deze
klausule wensen b en w gebruik te maken.
Van de zijde van het gemeentehuis wordt
vernomen dat de behandeling van het be-
stemmingsplan mogelijk in januari zal
plaatsvinden.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
J. G. Anderson, Kostverlorenstiaat 4,
telefoon 2058.
P. Flieringa, Brederodestr. 1, tel. 2181.
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091.
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,
J. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499.
telefoon 5600.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 13 en zondag 14 december:

Zr. Reitsma, Van Lennepweg 42.

APOTHEEK:
13— 19 december;
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8,

telefoon 3185.
Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 32 33.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK. Kerkplein

Zondag 14 december:
DERDE ADVENTSZONDAG
Kerk:

10.30 uur: ds. G. Waardenburg, predi-

kant te Haarlem.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

Jeugdkapel:
10.30 uur: de heer J. E. van Epen.

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend dat overeenkomstig artikel 28 lid 6
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
ingaande maandag 15 december 1969 ge-

durende een maand ter gemeentesekretarie
voor een ieder ter inzage ligt het besluit

d.d. 9 september 1969 no. 389 van Gede-
puteerde Staten van Noord-Holland hou-
dende de goedkeuring van het bestem-
mingsplan 'Servicebedrijf Boulevard Bar-
naart', vastgesteld bij raadsbesluit van 24
september 1968 no. 15/2, met het voren-
genoemde plan.

De inspekteur van de ruimtelijke orde-
ning en zij die zich tijdig met bezwaren
zowel tot de gemeenteraad als tot Gedepu-
teerde Staten hebben gewend, kunnen ge-
durende bovengenoemde termijn bij de
Kroon beroep instellen.

Zandvoort, 9 december 1969
De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

acm <zth

15.15 u.

13.30 u.

15.15 u.

14 u.

Programma zondag 14 december:

Dames senioren:

Zandv. 1—Ring Pass 1

Amsterdam 3—Zandv. 2
Zandv. 3—Alliance 4
Zandv. 4—FIT 3

Heren senioren:

Zandv. 1—AMVJ 1

Alliance 2—Zandv. 2
Kampong 7—Zandv. 3
Randwijck 5—Zandv. 4
Veteranen:
Zandvoort—Hurley

14 u.

12.30 u.

12 u.

12 u.

14.30 u.

14.30 u.

12.30 u.

12 u.

13.30 u.

Pupillen A:
200 Zandv.m. 1—EDO 1

214 HBC 2—Zandv.m. 2
227 Zandv.m. 4—EHS 3
229 Zandv.m. 5—EDO 4
232 DCO 5—Zandv.m. 7
233 TYBB 8—Zandv.m. 6

Pupillen B:
244 HBC a—Zandv.m. a
251 Zandv.m. b—Schoten b
257 HBC d—Zandv.m. d
258 Zandv.m. c—DCO c

Programma 14 december:

Kon. HFC—Zandv.m.
WSV '30 2—Zandv.m. 2

Zandv.m. 3—DCO 2
43 Zandv.m. 7—DEM 6
64 TZB 3—Zandv.m. 9
98 Zandv.m. 12—Velsen 10

H. G. KIEFER NIEUWE
BOUWES-DIREKTEUR

De heer H. G. Kiefer, eigenaar-eksploitant
van café-restaurant Kiefer aan de Zuid-
boulevard, is met ingang van 2 januari '70

benoemd tot direkteur van de Bouwes-ho-
tels in Zandvoort. In deze funktie volgt de
heer Kiefer de huidige direkteur van beide
hotels, de heer F. M. Rouppe van der Voort
op. Laatstgenoemde zal nog enkele maan-
den in dienst blijven om de hr. Kiefer in te
werken. Zowel de heer Kiefer als de heer
Bouwes maken deel uit van het algemeen
bestuur van Touring Zandvoort.

INWONER WINT
LINNAEUSHOF
FOTOWEDSTRIJD

Deze week zijn de uitslagen bekend ge-
maakt van de Linnaeushof fotowedstrijd
1970. Eén van de gelukkige winnaars is

B. Karsdorp uit Zandvoort. De door de di-

rektie van Linnaeushof beschikbaar gestel-
de prijzen, bestaande uit keramiekschalen
met planten, worden op dinsdag 23 decem-
ber a.s. in de tropentuin van het rekreatie-
park in Bennebroek aan de winnaars uit-

gereikt.

Junioren:
139 Zandv.m.
150 Zandv.m.
158 Zandv.m.
160 Zandv.m.

a—DEM a
b—EDO b
d—-HBC c

e—De Brug

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

13 u.

13 u.

11.30 u.

uitgest.

11.30u.
12 u.

14 u.

11 u.

12.30 u.

12.15 u.

12 u.

12.15 u.

12.15 u.

9.45 u.

12.15 u.

9.45 u.

'Sporting Club Zandvoort'

Felle strijd in badminton-jeugdkompetitie
De strijd om de bovenste plaatsen in de
badminton-jeugdkompetitie van Sporting
Club Zandvoort is bijzonder spannend.
Vrijwel iedere week is er een wisseling van
koppels aan de kofi van de ranglijst.

Er wordt gespeeld met een enorme in-

zet en waar de techniek nog wel eens te
kort schiet wordt dit gekompenseerd door
jeugdig enthousiasme.
De helft van de kompetitie is gespeeld,

maar wie als winnaars te voorschijn zullen
komen is nog niet te voorspellen. De tus-

senstanden zien er als volgt uit:

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

Zondag 14 december:
18.30 uur: ds. D. van Dijl (Heemstede)
Jeugddienst m.m.v. Les Troubadours du
Seigneur. «

GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15

Zondag 14 december:
10 en 19 uur: ds. H. Lenters, Del.den.

Het Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. A. van Arkel van Haar-
lem-Noord.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN:
zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30u.

BIJKERK NOORD, Linnaeusstraat

H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag 3 uur n.m. Samenkomst in 'PniëF,

Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Madoerastraat 1, Haarlem N.
Zondag 9.30 en 16.00 uur;

Woensdag 20.00 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 10.00 uur: korte bijbelbespre-

king, Paradijsweg 16 te Zandvoort.
Maandag 19.30 uur: bijbelstudie. Para-
dijsweg 16 te Zandvoort.
Zaterdag 9.30 uur: korte bijbelbespre-

king, Paradijsweg 16 te Zandvoort,

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 14 december:

9.45 uur, Hilv. I. Radiotoespraak door
de heer C. van Rijsinge: 'Nabespreking

uitzending 16 en 30 november (I).

De partij, die hieronder volgt, toont een
typisch 'koffiehuisschaak': beide partijen

durven alles, missen beurtelings een goede
kans en tenslotte wordt het merkwaardiger-
wijs nog remise ook.
1. e2-e4, b7-b6 (Geen zet om in ernstige
partijen toe te passen) 2. d2-d4, Lc8-b7,
3. Lf1-d3, f7-f5!?, 4. e4 x f51? (Regelrech-
te poging tot weerlegging) 4. ...Lb7xg2,
5. Dd1-h5+, g7-g6, 6. f5 x g6, Lf8-g7!

(Vooral niet 6. ...Pf6??, gh7:+, Ph5:. 8.

Lg6 mat!!) 7. g6 x h7+, Ke8-f8, 8. h7x
g8D+, Kf8xg8, 9. Dh5-g4, Lg2xh1, 10.

h2-h4 (Dreigt domweg h4-h5-h6) 10. ...

Lh1-d5, 11. h4-h5, Ld5-e6, 12. Dg4-g2,
Th8xh5, 13. Dg2 x a8, Le6-d5, 14. Da8 x
a7, Pb8-c6, 15. Da7-a4, Th5-h1, 16. Ke1-
fl, Pc6xd4 Zie diagram

WATERGETIJDEN

MIXED-DUBBEL:

Gijn-

dec.

14
15
16
17
18
19
20

HW LW HW LW
7.03
8.00
9.00
10.05
11.10

0.47

2.30
3.30
4.30
5.30
•6.30

7.30
8.30

19.29
20.28
21.35
22.35
23.44
12.12
13.10

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

berijdbaar
strand

11.00-17.30
12.00-18.30
13.00-19.30
14.00-20.30
15.00-21.30
3.30-10.00
4.30-11.00

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'

Programma zaterdag 13 december:
Adspiranten 1A:
93 Zandv.m. d—-TZB a 13.30 u.

119 TZB b—Haarlem h 14.30 u.

145 TZB c—Kenn.land g 14.30 u.

Pupillen A:
208 DSB 1—TZB 1 1 1 u.

240 TZB 2—RCH 7 1 1 u.

Programma zondag 14 december:

1 1 Vl.Vogels—TZB 14.30 u.

52 TZB 2—De Brug 2 12 u.

64 TZB 3—Zandv.m. 9 12 u.

93 Terrasvogels 8—TZB 5 12 u.

94 HFC 10—TZB 6 12 u.

Junioren 'A:

157 Haarlem d—TZB a 12 u.

Zandvoortse Hockey Club Z.H.C.

Programma zaterdag 13 december:
Meisjes junioren:
Zandv. 1B—HBS 1B 14.30 u.

Jongens junioren:

Zandv. 1C—Scheybeeck IC 14.30 u.

Poule A: 1. Kerkman-Schmidt; 2. v.

De Graaf.
Poule B: 1. Borkent-v. Limbeek; 2. Bosch-

ma-Zwaag.

MEISJES-DUBBEL:

Poule C: 1. Mutsaers-Luger; 2. Bluys-Alders
Poule D: 1. Briejer-Balledux; 2. Koster-

Kool.

Voor de jeugd worden op vrijdag 19 de-
cember om 17 uur zgn. individuele klok-

wedstrijden georganiseerd. Ruim 60 pupil-

len in de leeftijd van 7-12 jaar zullen el-

kaar dan gaan bestrijden in wedstrijd-
vormen gebaseerd op het badmintonspel.

Dat ook deze jeugdige badmintonspelers
met racket en shutle weten om te gaan,
zullen zij die dag aan hun trainer v.d. Horst
en zijn ïïssistenten proberen te bewijzen.
Vele ouJfers en belangstellenden zullen a.s.

vrijdag aanwezig zijn om de jongste spor-
ters aan te moedigen bij de diverse onder-
delen.

Voor de andere jeugd zal na de kompe-
titie een tieneravond worden georganiseerd,
waarop de prijzen zullen worden uitgereikt.

De jaarlijkse feestavond voor de dames
en heren is inmiddels vastgesteld op 17
april 1970 in het Strandhotel. Verder
staan op het programma van de snel
groeiende Sporting Club Zandvoort voor de
tweede helft van het seizoen 1969-1970
o.a. nog een badminton-tournooi en een
volleybal-tournooi. Al met al blijkt wel, dat
de jonge Sporting Club met haar ongeveer
400 leden zich een vaste plaats in het
Zandvoortse sportleven heeft verworven.

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

abcdefgb"
17. Ld3-c4? (Ik heb er van afgezien om
de zetten/ 10 t/m 16 van kommentaar te

voorzien; daarvoor was het geheel te bizar.

De tekstzet echter lijkt een aantoonbare
fout. Aangewezen was 17. Pd2; na b.v. 17.

...e6, 18. Le4, Dh4, 19. Lh1:, Dhl:, 20.

f3, Pf3:, 21. Pf3:, Lf3:, 22. Le3 is de
zwarte aanval afgeslagen. Zoals het nu
gaat, had Zwart in het voordeel moeten
komen — maar wie zal het Zwart bij dit

koffiehuisschaak euvel duiden, dat hij

straks een kans m'st?) 17. ...e7-e6, 18.

Lc4xd5, e6xd5, 19. Lc1-f4, DdB-h4?
(Hier bood 19. ...Pf3, 20. Kg2, Tg1:+, 21.
Kf3:, De8! Zwart een goede winstkans —
de witte koning staat zeer slecht) 20. Da4-
a8+, Kg8-h7, 21. Da8 x d5 (Dwingt Zwart
tot een afwikkeling, die plotseling een re-

misestelling doet ontstaan) 21. ...Dh4-h3+,
22. Dd5-g2+, Th 1 xg1+!, 23. Kf1 xgl, Pd4
-e2+, 24. Kg1-f1, Dh3xg2+, 25. Kf1xg2,
Pe2xf4+, 26. Kg2-f3, Lg7xb2, 27. Kf3 x
f4, Lb2xa1, 28. c2-c3, La1-b2, 29. Kf4-
e3, Lb2-c1 Remise.

Typisch koffiehuisschaak, nietwaar? In-

derdaad: niet waar!! Want de- partij werd
gespeeld in 't jongste Lettische kampioen-
schap! Voor het geheel waren Schmit en
Vitolinsch verantwoordelijk. De heren wa-
ren blijkbaar in een uitgelaten stemming!

Overigens is de hele wonderlijke ope-
ningsvariant niet nieuw: in Kurt Richter's

onuitputtelijke boek '666 Kurzpartien' trof

ik de partij Hecker-Ross, Düsseldorf 1935,
aan, waarin Wit een poging deed om Lh1
in te sluiten en als volgt werd afgeslacht:

9. Dg5, Lhl:, 10. f3, Th2:l, 11. Dd5+, e6,

12. Da8:, Dh4+, 13. Kdl. Df2, 14. Db8:+,
Kf7, 15. Pe2, Lf3:, 16. Kd2, Ld4:, 17.

Lg6+, Kg7 en Wit gaf op.

Korrespondentie aan A. C. van der Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Eerste winstpunt voor volleybal-dames

De dames-volleybalploeg van Sporting Club
Zandvoort heeft deze week het eerste

winstpunt behaald. Tegen het Haarlemse
Alliance werd door een goede opbouw een
verdienstelijk 2—2 gelijk spel in de wacht
gesleept.

Door de voortdurende groei van het le-

denaantal zullen binnenkort weer enige

nieuwe dames- en heren-teams worden ge-

formeerd. Een volleybal-jeugdafdeling is in

oprichting. Opqave van nieuwe leden: tel.

3585 en 3344.

Tennis in de Sporthal

De afdeling tennis van Sporting Club Zand-
voort kan momenteel weer enkele spelers

en speelsters plaatsen en wel voor de
woensdagmiddag van 13.30— 15.30 'uur.

Opgave: Linnaeusstraat 1/4 (tel. 3585) of

Lorentzstraat 24 (tel. 3344).

Veel belangstelling voor badminton-tournooi

Het jaarlijkse badminton-tournooi, dat

Sporting Club Zandvoort op zondag 18 ja-

nuari voor de tweede maal organiseert, be-

looft een rekord-inschrijving te krijgen.

Verwacht wordt, dat meer dan 100 kop-
pels aan dit evenement, met als inzet het

Kampioenschap van Zandvoort, zullen deel-

nemen. Beperkte inschrijving is nog moge-
lijk op dinsdag- en vrijdagavond in de

Sporthal.

Elke donderdagavond SCHAKEN
'
in het GEMEENSCHAPSHUIS.
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NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een erkend Installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

<
17lode du t^aóóacfe 9

voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TELEFOON 5965

zMuto en ^Jerkuurbedryj

,^andvoort'
SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE.
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station. Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

ZIEKENFONDSVERZEKERDEN
Zij, die per 1 januari 1970 wegens overschrijding der

loon- of welstandsgrens, zich particulier dienen te ver-

zekeren, doen er verstandig aan zich te wenden tot:

ASSURANTIEKANTOOR

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28, Zandvoort

ALLE VERZEKERINGEN
Telefoon 3394

Wij sluiten de verzekeringen nog voor de oude premies,

dus GEEN VERHOGING.

/oor elk klusje of karwei, het hout van

W.JANSEN hoort er bij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuiverings-
installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107.

Deelnemer Sint Nicolaas-aktie

Voor de Kerst
nog behangen
ot stotteren?
dan naar woninginrichting C. V.D. VLIET,
Dr. C. A. Gerkestraat 19zw„ tel. 2349.

International school
Haarlemmerstraat 7 Zandvoort Tel. 2217

Wij kunnen nog enkele cursisten plaatsen voor
conversatie-lessen:
ENGELS — SPAANS — ITALIAANS — DUITS

Ook voor:

teken en schilderles
bestaat nog gelegenheid tot inschrijving.
Spreekuur dinsdag- en donderdagavond van 7-8 u.

Schilders-

U.C. t/.
(f&fy

Telefoon 2638

BEHANG
KEUR -VERF

Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W.1300
en "

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Autoverhuur D. F. Pieters
Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
i Kadett • Volkswagens •

1 Opeis Kapitan - Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2, tel. 4200 en 3652

Komt U ook a.s. VRIJDAG mosselen eten in

„De Kousepael"?
O.a.: gekookte, gebakken mosselen
met brood; mosselen met paté, toast
en boter.

Gebakken SCHOL met brood.

Vrijdags gelegenheid voor een dansje met muziek
van Wim Bosch; zondagmiddag vanaf 16 uur.

Bar-Café-Restaurant

„DE KOUSEPAEL"
Haltestraat 25
ZANDVOORT

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster

Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 121
Telefoon 4024.

^oróeiterie

aióon cfcince.

daar slaagt U! ;

.: • ."..
.

'
' '

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4.492

VOOR UW

Aisstin-Auiomcbiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023 - 24 28 30

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Schildersbedrijf

C. J. PÜAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf • Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Speciale

Aanbieding

Jenever 8,75 p. ltr.

Oude jenever 8,95 p. ltr.

Vieux 8,95 p. ltr.

Citroen jenever 7,95p.ltr.
Citroen BRANDEWIJN ... 6,95
BESSENJENEVER 6,95

Sherry, 3 flessen 10,

—

Sandeman Sherry 5,95

Black & White whisky 15,45

White Label whisky 13,95

Johnny Walker 15,95
Ballantine 15,95
White Horse 15,95

Remy Martin 19,50

Cognac Bisquit*** .... NU 15,95

Bisquit Monopole 13,95

Courvoisicr 16,95
Hennessy 16,95

Martell NU 15,95

Drambuie 16,85

D.O.M. Benedictine 16,75
Grand Marnier 15,25
Cointreau 15,95
Pernod p.ltr 17,95
Vieille Cure 16,85

'



MHH^ tÊÊÊÊÊm BB1D IT ET i ET
WT Eb mm I mm

ZWARTWIT SUPERONTVANGERS

xitUm
Arlstona 31T007

All-transistor draagbaar
;-per televisietoestel
Jat zowel op het licht-

net als op een 12 volts
accu aangesloten kan
eerden, waardoor ge-
schikt voor gebruik in

caravans, boten, cam-
pings, e.d. 790 -

598,1Het inruil.

Aristona 44T086

Deze Aristona heeft een
44 cm beeldbuis. Het
apparaat is gemakke-

,

lijk verplaatsbaar.
Simpele afstemming
door toepassing van een
elektronische tuner met
druktoetsbediening.
Met ingebouwde teles-

coopantennes en ver- .

zonken handgreep. De
kast is van polystyreen,
in palissander. Afmetin-
gen: BxHxD: 47,5

x

36x30,5 cm

Met inrui

Aristona 51T286

Een draagbare super-
ontvanger met een excl.

vormgeving. Voor snelle

en sekure afstemming
is ook in dit toestel de
elektronische tuner toe-

gepast. De kast is van
solide kunststof in palis-

sander. Het apparaat is

uitgerust met telescoop-
antennes voor VHF- en
UHF-ontvangst. Afme-
tingen: B x H x D;

55x42x34 cm.VOO -

Met inruil. 598,-

Aristona 61 T 307

De uitvoering en vorm-
geving maken dit televi-

sieapparaat tot een at-

tractief onderdeel van
het moderne interieur.

Het toestel heeft een
praktisch rechthoekige
61 cm. beeldbuis, waar-
mee een optimaal beeld
wordt verkregen. De af-

stemming op 6 voorkeur-
zenders, zowei VHF als

UHF, geschiedt door een
eenvoudig druktoets-
systeem. Het apparaat
heeft een fantastische

-ggj,
geluidsweergave d.m.v.

-=§j| een frontaal geplaatste
luidspreker. Uitvoering

:5|| in witte slijplak. Afm.:"^ (BxHxD): 66x48
X42 cm. 699_

Met inruil. 648,"

ARISTONA 61T086

Deze nieuwe tafelontvanger in kunststof kast met
een rechthoekige 61 cm beeldbuis, geeft een
uitstekend beeld en is eenvoudig te bedienen.
De ontvangst is beter dan ooit te voren, door
toepassing van een geïntegreerd circuit. Grote
frontale luidspreker.
Afmetingen: (BxHxD): 63,8 x 47,4 x 37,2 cm.
Tevens leverbaar in universele uitvoering

Aristona 61T017.

Met inruil.

645,-

548,-

ARISTONA 61T186

Een zeer gevoelige ontvanger met bijzonder
eenvoudige bediening d.m.v. zes druktoetsen,
waarbij zes stations, zowel VHF of UHF, kunnen
worden gekozen. Doordat de luidspreker in het
front is geplaatst is het geluid subliem en leent
het toestel zich bij uitstek voor inbouw in wand-
meubelen. De houten kast is van hoogglans
macoré, licht mat noten of palissander. Desge-
wenst zijn aanschroefbare poten afzonderlijk
leverbaar (lengte 43 cm).
Afmetingen: B x H x D: 66 x 48,5 x (26,5 + 8,9)
cm. Tevens leverbaar in universele uitvoering

Aristona 61T 117. 770

ARISTONA 61T286

Een zeer luxueus tafelapparaat uitgerust met de
geheel nieuwe elektronische tuner voor uiterst
snel en akkuraat afstemmen. Zowel frontaal als
in de zijwand zijn luidsprekers aangebracht,
waardoor een betere geluidsspreiding en klank-
helderheid wordt bereikt. Keuze uit 3 houtsoor-
ten: hoogglans macoré, mat noten en palissander.
Desgewenst zijn losse, poten apart leverbaar (43
cm). Afmetingen BxHxD: 69 x 48,5 x (26,5 +
12) cm. Tevens leverbaar in universeel uitvoering

Aristona 61T217 850
Met inruil. 598,- Met inruil. 748,-

KLEURENONTVANGERS
ARISTONA 56K 141

Deze super ontvanger van de serie 1970
voor kleuren- en zwart/wit programma's
is voorzien van een 56 cm beeldbuis. Bij

dit toestel gaan uitstekende beeld- en
geluidskwaliteit hand in hand met optimaal
bedieningscomfort. Vooral de elektronische
tuner draagt bij tot moeiteloos zuiver af-

stemmen. De kast van deze kleurenontvan-
ger is van mat notehout. Ook in univer-

seel uitvoering (56K 161). Afmetingen:
BxHxD: 67 x 49,5 x (32,5+ 19) cm.
Met inruil.

2190,- 1898,-

ARISTONA 65K141

Een excellente ontvanger voor kleuren- en
zwart/wit programma's, bijzonder gevoelig,
uiterst stabiel en zeer eenvoudig te be-
dienen door verregaande automatisering.
Leverbaar in 4 houtsoorten: macoré hoog-
glans, licht noten mat, teak en palissander.
Ook in universeel uitvoering (65K 161). Af-
metingen: BxHxD: 78x51 x (34 + 18)
cm. Met inruil.

2350,- 1998,-
Aristona 65K241
Een 63 cm super -kleu-

ren-consolette met fraaie

roldeur, waardoor de
beeldbuis en het bedie-
ningspaneel aan het oog
onttrokken kan worden.
Fantastisch geluid door
een frontaal aange-
brachte luidspreker.
Voor moeiteloos zuiver

afstemmen is een elek-

tronische tuner toege-

past. Het toestel is le-

verbaar in noten zijde-

glans of palissander.
Ook in universeel uit-

voering (65K261).
Afm.: BxHxD: 94,5 x
50,5 x (40+ 18) cm.

Met inruil.

2670,-

Aristona 65K341

Een 63 cm super kleu-

ren-consolette met dub-
bel scharnierende af-

sluitbare deurtes. Uit-

muntende geluidsweer-
gave door twee 18 cm
luidsprekers in de klank-

ruimte. Voor zuiver en
gemakkelijk afstemmen
is een elektronisch tuner
aangebracht. Uitvoering:
in noten zijdeglans en
palissander. Ook in' uni-

verseel uitvoering (65K
361). Afm. BxHxD:
81 x 92,5 x (43,5 +
15) cm.

2775,-
Met inruil.

2450,-

Kleuren T.V.

Queen Anne stijlmeubel

Een modern Aristona
kleurentelevisietoestel

kan op een harmonische
wijze zijn plaats vinden
in het klassieke inte-

rieur. Het apparaat
wordt dan geplaatst in

een fraai Queen Anne
meubelstuk. De TV •

wordt als het niet in

gebruik is, aan het oog
' onttrokken door twee
, deurtjes. Deze deurtjes

I zijn dubbel scharnierend,

i waardoor het mogelijk

I
is de Queen Anne-kast

f dicht bij ander meubi-
f lair te plaatsen.
I Geschikt voor de typen

J ;

: 65K 141 en 65K 161.

2&&,~
Modern stijlmeubel

Voor het moderne inte-

rieur levert Aristona een
fraai strak televisiemeu-
bel, bestemd voor de
berging van het appa-
raat 61T 186 of 61T
117. Er is keuze uit

drie houtsoorten: palis-

sander, gebleekt eiken
of teak. Het meubel
heeft metalen pootjes en
is voorzien van een
schuiflade voor berging
van lektuur.

tty^ftffifotf

.*
*

;*»'

TB*

269,-

Oud Hollands

Voor liefhebbers van
een Oud-Hollandse in-

richting is een speciaal
eikehouten meubel ver-

krijgbaar, geschikt voor
de typen 61T 186 en
61T 117.

Queen Anne
Een fraai televisiemeu-
bel in elegante Queen
Anne stijl. Eveneens met
dubbel scharnierende
deurtjes waardoor de
kast in de nabijheid van
ander meubilair is te
plaatsen. Geschikt voor
de typen 61T 186 en
61T117. Uitvoering:
donker notehout.

DIT KAN ALLEEN

RADIO PEETERSN.V. PASSAGE 11 — TELEFOON 5458 — ZANDVOORT
Van Woustraat 74-76-82-84 — Amsterdam —- Telefoon 76 03 33
(UW GROOTVADER KOCHT REEDS BIJ ONS!!)
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aktie tegen
de rat volgende
maand in zandvoort
Welvaart hoeft voordelen èn schaduwzij-

den. Overvloed van voedsel e.a. konsump-

tle-artikelen werkt vervlakking In de hand,

o.m. kenbaar aan een zekere nonchalance

t.a.v. restanten en verpakkingsmateriaal.

Zie in de zomermaanden een groot deel

'

onzer stranden, veel campings en zwem-

baden, zie ook de vuilnismisère alom in

den lande en het slordige omspringen met

afval. Het substantief 'nonchalance' tekent

de situatie slechts zwak.

Er zijn echter gevaarlijke profiteurs die

deze ontwikkeling met instemming gade-

slaan; ongedierte dat minder frisse miljeus

uitbuit om volop te kunnen gedijen: insek-

ten, maar ook ratten.

Het woord 'rat' heeft in de volksmond
een nare smaak, "doch ee'n variatie op Tijl

Uilenspiegel -lijkt- hier wel toepasselijk: 'De

mensen hebben" allemaal het land aan mij,

maar ze maken het er vaak zelf naar'.

Dat deze viervoetige profiteurs in ons
land jaarlijks voor vele tientallen miljoenen

guldens schade doen, mag nu wel algemeen
bekend worden geacht, reken alleen de tal-

rijke slachtoffers onder het vee (mond- en

mensen
en
zaken

De virusjes.

Met een snelheid van 30 km per uur. Ja,

dat weten ze precies te vertellen. Is dat

nu gezonde voorlichting of onnodige paniek-

zaaierij?

Ik heb een woordeloze achterdocht voor

mensen, die een heleboel dingen — die

uiteindelijk weinig om het lijf hebben —
precies weten, maar die in gebreke blijven

als het gaat om zaken die wezenlijk van

belang zijn.

U moet niet al te serieus op deze bij-

drage aan de krant ingaan, dat is ze niet

waard. Vergeet u alstublieft niet dat dit

geschreven wordt in een periode dat mijn

lichaam worstelt met de virussen en wan-
hopig tracht op tijd de benodigde afweer-

stoffen te hebben aangemaakt.
Er rest ons niet zo veel tijd. Enkele da-

gen geleden dartelden de virusjes nog in

Spanje, .Portugal, en. Italië. Dertig kilome-

ter per uur, reken maar "uit.

Verdraaid, ze zijn er al!

Je vraagt je intussen af of alles wel

zo'n vaart loopt. Die dingetjes maken een

reis van het zonnige zuiden naar hier, op
eigen kracht zwevend in het luchtruim of

liftend in auto's, treinen en vliegtuigen. In

het laatste geval is de snelheid aanmer-
kelijk hoger dan 30 km per uur. Dat moet
u toch toegeven. Maar ter zake: is alles

wel zo erg?
Als de virussen werkelijk wat van plan

zijn in onze kontreien, dan moeten ze

toch van goede huize komen. Ze vallen

precies met hun neus in de boter niet zo
zeer als wel in de ijspegels. Mij dunkt dat
ze in een behoorlijk deplorabele toestand
hier arriveren. En dan kunnen wij ze wel
aanl Het is wel niet sportief, maar we heb-

ben geen keus. 't Is óf zij óf wij. En dan
moet je niet te kieskeurig zijn. Als het
gaat om er op of er onder, dan mag je

niet sentimenteel doen.
Ik zou toch wel de harde lijn willen vol-

gen en er van doordrongen zijn dat ik die

zuidelijke ellendelingetjes niet heb uitge-

nodigd.
Inmiddels heb ik de natuur een handje

geholpen bij het produceren van afweer-

middelen. Een medicijnman heeft mij een
injektie gegeven. En nu heb ik het idee

dat ik er zelf niets meer aan hoef te doen.
Dit schijnt een gevaarlijke redenering te

zijn. Je waakzaamheid mag in een open
oorlog als deze nooit verslappen. Het zou
wel eens kunnen gebeuren dat je al onbe-
wust de ongelijke strijd aan 't strijden

bent. Ik bedoel dat er misschien al een
kwartiermakersploeg uit Spanje in je body
aan het huishouderUs. In dat geval heb je

met de"prik~van de dokter het paard c.q.

het virus .van -Troje binnengehaald.
En als ik u nou vertel dat ik de ene dag

met hoofdpijn
- opsta -en de andere dag

hier en daar pijnscheutjes door spieren en
botten voel flitsen en voorts zo moe als

een hond ben, dan geloof ik wel dat er

aardig in m'n korpus wordt gerommeld.
En als het dan moet, iaat ze dan maar

komen. (Wel oppassen voor dat vleugje
fatalisme, dat net noodlottig kan zijn).

Op dit moment zie ik 't allemaal niet zo
scherp meer. 4'

Dertig kilometer per uur Wacht eens,
ze moeten al over ons heen zijn!

Waar ben ik eigenlijk mee bezig?
MOMUS

klauwzeer, varkenspest, ziekte van Bang).
Het besef van de gevaren, die ratten om-

ringen, is helaas nog lang geen -gemeen-
goed. Waar houdt de bruine (riool->) rat

zich op? 's Winters voornamelijk* in onze
gebouwen, de rest van het jaar veel in

waterrijke miljeus, maar ook op vuilnisbel-

ten, mestvaalten en in riolen! Verzamel-
plaatsen van ziektekiemen dus.

Elk jaar sterven in ons land nog te veel

mensen aan de ziekte van Weil (water)
en paratyfus (voedsel), besmettingen die

door de bruine (riool-)rat kunnen worden
overgebracht.
Denk ook aan kinderen, die vooral

's nachts kans lopen door ratten te wor-
den aangevallen.
Toenemende nonchalance in het miljeu

gaat onverbiddelijk gepaard met uitbrei-

ding van het rattenleger met alle risiko's

daarvan. Tenzij bijtijds maatregelen
worden genomen. 'Bijtijds' wil dan zeggen:
ook bij aanwezigheid van 'maar 'n paar
ratten'; denk aan hun formidabele voort-

plantingstempol
Nergens dus rommel of afval; etenswa-

ren of restanten ratveilig opbergen; geen
vogels meer voeren op de begane grond
(voor hen zijn veel "deugdelijker methoden:
vogelhuisjes); geen overdadig voeren van
eenden in vijvers. Houd één waarheid voor
ogen: een rat haat orde en netheid.

Januari 1970 staat in het teken van de
rat. In die maand organiseert Zandvoort
weer een ekstra kampagne tegen de brui-

ne rat. Men rekent daarbij op uw hulp
t
.

Meld daarom elke aanwezigheid van dit on-

gedierte aan uw gemeente: reiniging, ge-

meentewerken e.d.

Met uw- hulp kan de aktie een sukses
worden: forse opruiming van het ongedierte,
dus minder schade, minder gevaren.

Wij hopen dat de bruine rat in januari

aan den lijve zal ondervinden, dat 'wel-

vaartsstaat' niet per sé identiek hoeft te

zijn aan ongedierte-dorado.

noteert

u

even
8 \/m 30 dec. Sociëteit Duysterghast, ex-

positie, Zaal v.d. sociëteit, Boulevard *

Paulus Loot 1a. - - -

12 dec. 'Het Groene Kruis', afd. Zandvoort,
ledenvergadering, Gemeenschapshuis.

12 dec. Bevrijdingscomité, bespreking, Ge-
meenschapshuis.

12 dec. Postduivenver. 'Pleines' Zandvoort,
ledenvergadering, Gemeenschapshuis.

13 dec. Woningbouwver. 'Eendracht Maakt
Macht', receptie 50-jarig bestaan
('s middags 3-5 uur) Gemeenschaps-
huis.

13 dec. Toneelver. 'Wim Hildering' toneel-

voorstelling, 'Zomerlust'.

13 dec. Overlegorgaan plaatselijke vak-
centrales, kienavond, 'De Krocht'.

16 dec. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.

«Zandvoort, kerstmiddag, Gemeenschaps-
huis, aanvang 2 uur.

16 dec, Gemeenteraadsvergadering, (be-
handeling gemeentebegroting).

17 dec. Schoolfeest, Wim Gertenbach-
school, 'De Krocht'.

17 dec. Zandv. Chr. Kinderkoor, Kerst-
concert, Herv. Kerk.

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost
worden verzonden. De data, waarop de
korrespondentie uiterlijk ter post moet zijn

bezorgd, staan achter de naam van het
schip vermeld.
Argentinië: m.s. 'Alkes', 19-12
Australië: m.s. 'Saarland', 15-12

m.s. 'Taronga', 18-12
Brazilië: m.s. 'Alkes', 19-12
Canada: m.s. 'Beavermondo', 18-12
Chili: m.s. 'Cd. de Pereira', 16-12
Indonesië: m.s. 'Darmstadt', 15-12
Kenya, Oeganda en Tanzaniè:

m.s. 'Uganda', 19-12
Ned. Antillen: m.s. 'Neptunus', 16-12 \

Nieuw-Zeeland: m.s. 'Mirrabooka', 18-12 N

Suriname: m.s. 'Oranje Nassau', 17-12
Verenigde Staten van Amerika:

m.s. 'Mosel Express', 15-12
m.s. 'Atlantic Star', 18-12

Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:
m.s. 'Batu', 17-12

Inlichtingen betreffende de verzendings-
data van postpakketten geven de post-
kantoren.

dóoU&pei

Vanaf morgen, zaterdag 13 december, eks-
poseert de in Zandvoort woonachtige Babs
van Elsdingen keramiek in galerie Eijlders.

De tentoonstelling zal worden ingeleid door
de dichter Harry Brander. Gelijktijdig met
de tentoonstelling van keramiek eksposeert
de eigenaar van de galerie, een twintigtal

schilderijen, aquarellen en 'tekeningen uit

zijn verzameling van werken van heden-
daagse kunstenaars: o.a. schilderijen van
Anton Rooskens, tekeningen van Germ de
Jong en Melle en een litho van Picasso.
De tentoonstelling is dagelijks voor het

publiek toegankelijk van 1— 17 uur.

's Maandags is de galerie aan Haltestraat
77 gesloten.

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Leesbibliotheek

Romans:
Hunter - Augustusvogel. 1969
Van Kampen • Het leven van Mary Bryant.

III. 1969
Kuiper - De greate sünde. 1968
Malraux - De hoop. 1969
Marric - Een maand met Gideon. 1969

Det.
Michiels • Het afscheid. 1969
Mulder - Wacht U voor de hond. 1969
Norel - Blauwe boten in de branding. 1962
Wallace - Ben-Hur. 1959
Webster - Daddy-Long-Legs. 1967
Kessel • L'Armee des hombres. 1963
Lebrun - Portrait robot. 1960

O ntwlkkelingslektuur:

Bahman Nirumand - Perzië. 1969
Boers - In A'dam in. 1968
Bouwhof - Boekhouden 2a. 1969
Bouwhof - Boekhouden 2b. 1966
Bouwhof - Boekhouden 3a. 1965
Bouwhof - Boekhouden 3b. 1967
Buskes • Overpeinzingen van een grote

stadsdominée. 1949
Gollwitzer • Plaatsbekleding van God. '65

Hérubel - De gotische schiderkunst II. '66

Van Hezik - Wereldpatroon. 1968
Jacobs - Israël. 1969
Jalard • De schilderkunst van het post-im-

pressionisme. 1968
Lambert - De abstracte schilderkunst. '68

De Mari • De cupdroom van Ajax. 1969
Mourits - Zoekend geloven. 1968
Munk - In Gods Waagschaal. 1947
Reichskristallnacht 1968
Standaard geschiedenis van de Tweede

Wereldoorlog. 1969
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BURGERLIJKE STAND
5 december 1969 11 december 1969

Geboren: Rudger, z.v. R, J. Elsinga en
G. van Ommen; Robert, z.v. B. L. Kater
en E. Koper; Johannus Hendrikus Bastiaan,

z.v. G. Koper en W. C. van Musscher.
Overleden: Antoine Jean Robert Sauve-

planne, oud 35 jaar, gehuwd met W. Waa-
ning; Gesina Maria Gisius, oud B5 jaar,

gehuwd met W. J. Smit; Henriêtte Jacoba
Verhoeven, oud 90 jaar, gehuwd met J. H.
C. Bakker.

Ondertrouwd: Leonardus Anthonius
Kwaak en Elisabeth Sara Verschoor;
Alexander Wilhelmus Kroder en Marianne
Holsteijn.

Gehuwd: Harry Goedhart en Brigitte

Martha Plath; Johannes Gerardus van
Schie en Margaretha ' Rooth; Hendrikus
Bartholomeus Jansen en Maria Agatha
Margaretha Apswoude; Jozef Franciscus
Weisschei en Elisabeth Cornelia Apswou-
de; Willem Hendrik van Veen en Johanna
Jacoba Keur.

Geboren buiten de gemeente: Ernst Jan
Karel Christiaan, z.v. K. J. W. van den
Broek en M. J. Taekema.

Overleden buiten -de gemeente: Alida

Elisabeth Mourits. oud 69 jaar, gehuwd
met J. H. L. Aufenacker; Aaltje Koning,
oud 87 jaar, gehuwd geweest met J. Mo-
lenaar.

Basketbalvereniging 'The Lions'

Zaterdagavond speelt 'De Lions' in de
sporthal de eerste wedstrijd in de tweede
helft van de kompetitie en wel tegen Black
and White. De ontmoeting begint om 20.30
uur. Vanaf 19.00 uur staan diverse voor-

wedstrijden op het programma.

OPENBARE BIJEENKOMST
STRANDSCHAP
A.s. woensdag 17 december komt het be-

stuur van het Strandschap Zandvoort
's morgens om 1 1 uur in openbare vergade-
ring in het gemeentehuis bijeen voor de be-

handeling van een vijf punten tellende agen-
da. O.m. komen de rapporten van het
strandseizoen 1969 aan de orde.

SAMENSTELLING ZANDV.M. 1

In de voor a.s. zondag vastgestelde ont-

moeting Kon. H.F.C.—Zandvoortmeeuwen
1 treedt laatstgenoemd elftal in de navol-

gende samenstelling in het veld:

R. Til, T. Vastenhouw, J. Paap, F. Kramer,
H. Kreuger, A. Koning, F. Boom, R. Bruijn-

zeel, G. Nijkamp, A. Stobbelaar en Ar.

Stobbelaar. Reserves zijn: M. C. Koper, P.

de Muijnck en A. ter Wolbeek.

KERSTBIJEENKOMST
NCVB
Dinsdag 16 december a.s. belegt de afd.

Zandvoort van de Ned. Christen Vrouwen-
bond in de Calvijnzaal van de gereformeer-
de kerk aan de Julianaweg de jaarlijkse

kerstbijeenkomst. De liturgie, geschreven
door de Bond van Chr. plattelandsvrou-

wen, zal worden afgewisseld door zang
van het Feelbea Sextet.

K.J.C. „ZANDVOORT"
Na de 13e ronde van het kersttournooi, die

vorige week woensdag werd gespeeld,
luidt de stand: 1. de heer Paap met 24
pnt.; 2. de heer Lamorée met 23 pnt.; 3.

de heer Akersloot met 22'A pnt. en 4. de
heer J. Nolte met 22 pnt.

VOORBEREIDINGSBESLUIT (2)

VOOR TERREIN NABIJ
VOORMALIGE TRAMBAAN
In afwachting van het gereedkomen van
een ontwerp-bestemmingsplan voor het ter-

rein ten noorden van de voormalige tram-
baan en grenzende aan de oostzijde van
de Kostverlorenstraat, nam de gemeente-
raad op 17 december 1968 op voorstel

van het kollege van b en w een voorbe-
reidingsbesluit. Met dit besluit werd be-

oogd te voorkomen dat door het oprich-

ten van bouwwerken en eventueel het uit-

voeren van andere werken of werkzaamhe-
den het gebied minder geschikt zou wor-
den voor de verwerkelijking van de be-
stemmingen van het bovengenoemde plan.

Op grond van artikel 50 der Woningwet
zijn b en w namelijk verplicht — zo er

geen grond is voor de weigering van de
vergunning — een aanvrage om een bouw-
vergunning aan te houden, zodra het voor-

bereidingsbesluit bekend is gemaakt.

De aanhouding duurt tot het voorberei-
dingsbesluit is vervallen of — indien bin-

nen een jaar na de dagtekening daarvan
een ontwerpplan ter visie is gelegd — tot

omtrent de goedkeuring van het plan on-
herroepelijk is beslist.

In afwijking van het hierboven gestelde
kunnen b en w vergunning verlenen, indien
het bouwplan niet strijdt met het in voor-
bereiding zijnde plan, mits vooraf van Ge-
deputeerde Staten de verklaring is ontvan-
gen, dat zij tegen het verlenen van de ver-

gunning geen bezwaar hebben.

Aangezien voor het hiervoor bedoelde
terrein het ontwerp-bestemmingsplan nog
niet is gereedgekomen en een goede ruim-
telijke ontwikkeling van dit gebied van het
grootste belang is, acht het kollege het
gewenst, dat voor dit gebied wederom een
voorbereidingsbesluit wordt vastgesteld.

Per 1 jan. gevr. bij groot-

handel: jonge dame, 18-22

jr., voor div. adm. werkz.h.

o.a. doorschrijfs'yst., faktu-

ren, enz. Goed handschrift,

goed kunnende typen. Voor
verdere bespr. tel. 2864.

Malta-auto te koop, bouwj.
'67. Gereden 24000 km.
Schadevrij, pr. 1100 gld.

Bej. dame zoekt woonruim-
te of flat voor perm. bewo-
ning. Prijs ƒ 200,- p.mnd.
Telefoon 4864.

Vergeet de vogels niet,

maar wilt U s.v.p. geen
voer strooien aan- en op de
rijweg. Secr. Dierenbesch.
Lorentzstr, 238, tel. 4561.

Gezocht: garageruimte voor
Renault 4 in buurt Burg. v.

Fenemaplein. Tel. 5302.

Weg. verhuizing te koop
aangeb.: Tobruse oliehaard

2 jr. oud met 225 ltr„ olie-

vat. Te bevr. Koninginne-

weg 33b.

Gem. zit-slaapk. met cv.
te huur tot juli '70, ƒ 1 10,-

per mnd. Dr. C. A. Gerke-

straat 38rd.

Van Kessel

voor pianostemmen
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht '114

Haarlem, tel. C023) 323214

Gevr.: jongeman of meisje

voor onze administratie.

Enige administr. opleiding,,

vereist. Automobielbedrijf

H. P. Kooyman, Brederode-
straat 6-10, Zandvoort. Tel.

3242 - Officiële Dafdealer.

Echtp. m. zoon van 13 jr.

zoekt perm. woonruimte,
kamer, slaapk. en vrije keu-

ken en w.c. Evt. genegen
verpl. of huish. bezigh. te

verrichten. Tel. 5032. Noor-
derstraat 22.

Voor maandag en vrijdag-

ochtend een flinke hulp ge-

vraagd, goed loon. Clema-
tislaan 4, Aerdenhout. Te
bereiken met bus 80, vlak

bij halte 'De Viersprong'.

Tel. 023-243939.

Te koop gevr.: ski-schoenen

mt. 38-40-43, Tel. 2133.

47.50
voor
lOrijlessen
Vervolg- en losse

lessen: f 7,50

Fonkelnieuwe V.W.'s
Zandv., Oosterparkstr. 41,

telefoon 25 07 • 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,IRMA'
Gedlpl. VAMOR

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Voor een goede huwelijks-

of kinderreportage
ROB LANGERE1S,

Koningstraat 25, tel. 3233.

Te koop aangeb.: moby-
lette EEG, half jr. oud.

ƒ 30O,- Dr. Mezgerstraat 62
huis.

4999, na' 8 .uur.

Gevr.: te koop of te huur:

eenv. huis of iets derge-

lijks door niet ingezetene.

Br, ond. nr. 9802 bureau
Zandv. Courant.

Te koop aangeb.: donkerbl.

franse kinderwagen, hoge
wielen, ± 9 mnd. oud. nw.
prijs ƒ298,- nu f 100,-.

Trompstraat 9, tel. 4976.

Nachtverpleegster zoekt v.

perm. kamer(s) m. kook-
gelegenh. Br. ond. nr. 9801
bur. Zandv. Courant.

Tei koop:, gramofooncombi-
natie m. platenwisselaar en
radio. Prijs ƒ 200,-. Burg.
Engelbertsstr. 13, tel. 4553

RINKO'S AUTOBEDRIJVEN
Oranjestraat en Zeestraat

Tel. 2424 (b.g.g. 3360).

lWiï<&
VERKOOP en SERVICE

Motor tune up - Veilig-

heidsinspektie - occasions.

Voor kapitaalkrachtige op-
drachtgevers WOON- en
WINKELPANDEN te koop
gevr., zowel leeg als voor
belegging. Verkopers beta-
len geen makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'VNEMA',
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

Wie maakt voor mij mooie
vollière? Telefoon-, 4308.

GARAGE
TE HUUR

omgeving Tolweg-Dr. C. A.
Gerkestraat voor winter en
zomer. Br. ond. nr. 9803
bur. Zandv. Courant.

Dame, 66 jr., b.z.a. als

huishoudster bij alleenst.

heer m. goede gezondheid.

Br. ond. nr. 9809 bureau
Zandv. Courant.

Bedrijf in Zandv. vraagt v.

enkele uren p.w. kwitantie-

loper/ster. Br. m. ref. ond,

nr. 9804 bur. Zandv. Crt.

Garage te huur. Te bevr.

'De Schelp', Dr. C. A. Ger-
kestraat.. 20, tel. 02507-
4781 of tel. 02502-7693.

Jongeman zoekt kamer v.

perm. m. kookgelegenheid.
Telefoon 4163:

AI zou u zo een klein

stukje TV kunnen hu-

ren om te adverteren;

zou dit nog altijd ƒ 80
kosten voor een paar

seconden.

PAPIER IS ECHTER GEDULDIG ! ! ! t

De Zandvoortse Courant biedt u de ge-
legenheid om dagen-, maanden, ja zelfs

jarenlang te adverteren voor een fractie

van deze prijs. Wij kunnen u zeer lage
mm-prijzen aanbieden bij contracten van
1000 mm per jaar of meer. Van een goed
verzorgde advertentie, een wijde lezers-

kring bent u verzekerd.
Gaarne verstrekken wij u alle inlichtingen
aan ons bureau: Achterweg 1 - Tel. 2135

Te koop: leuk wi eg-ledikant-
tje, crème met teak, ƒ 35,-

Kostverl.straat 43.

G#wm p/$SrAm? .

de- Mfe(£-tyêSSfiów\

nriet da fr^dynenr

WASUNIE.^baltestraat 63b,

,

telefoon 4417.

U kunt het ook door ons laten doen,

via onze wasserij 'SNEL'.

Lakens, tafellakens, enz. of uw ge-

hele was!

arriveert zaterdag 20 december
om 2 uur

weer bij

Fa. SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

Ieder kind onder geleide ontvangt een surprise!

Een greep

Kerstballen

Kerstkleden

Kerstlopers

Kerstservetten

Crèpepapier

Mos
Sneeuw
Engelenhaar
Flitter
Lam'etta

uit onze ._. .......

^

KersVartikelen

Kerstboomstandaards
alle-maten vanaf- ƒ 4,50.

Imitatie kerstbomen

Alle maten kaarsen
zelfs van 1 m. lengte.

Kerstverlichting

:

Philips en Splendor
vanaf. ƒ13,—.

Verlichte sterren
diverse kleuren en maten

VERLICHTE KERSTKRANSEN om voor het

raam te hangen. Philips v.a. ƒ7,25 compleet

Ziet onze uitgebreide sortering en etalages;'

BIJ ONS ZELFBEDIENING
VAN BOVENGENOEMDE ARTIKELEN

SCHOENREPARATIE-BEDRIJF

HARMS
Zuiderstraat 8 -.Telefoon 2740'

Goed, vlug en niet duur!

WARME SCHAPENVACHT INLEG-ZOLEN- -

VOOR LAARZEN :.-..." ;.::'.0 f 2,45

Bé Boterhoven de Haan
gedlpl. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avondsl

Net -SCHILDERSBEDRIJF 's

kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368, ï

018.30-21.30 uur).

EELTINK'S

speelgoed en geschenken

Waarom verder lopen als U het

in de Stationsstraat 16 kunt kopen.

KERST- en NIEUWJAARSKAARTEN

3£eröt ^ïïlenu 1969
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redaktie en adm.: achterweg 1
-

advertentieprijs 15 et p.mm-noogte
abonnementsprijs / 11,- per jaar
per post / 13,-; buitenland ƒ 15,'

losse eksemplaren 20 cent
postgiro 1918910,
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

TSE COU
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT — aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

\
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we
maar

eenmaal

Toen de voorzitter van de toneelvereniging

'Wim Hllderlng', de heer H. Hlldering, de

In Zomerlust aanwezigen welkom heette

was de zaal tot de laatste plaats bezet en

dit houdt in dat velen die avond hebben

kunnen genieten van het door Chr. van

Bommel-Kouw en Henk Bakker geschreven

spel 'Jong.. ::..zijn we maar eenmaal!'

Met deze voorstelling kreeg een aantal jon-

geren gelegenheid zich te presenteren; na
afloop van' de voorstelling hadden wij dui-

delijk de indruk dat Wim Hildering zich,

wat spelers betreft, voor de toekomst geen
zorgen hoeft 'te maken.

t Mona Mansfeld, een mondaine moeder,
knoopt tijdens een langdurig buitenlands
verblijf van *haar. man, relaties aan met een waarschijnlijk jeune premier-rollen

"

door
zeer bekend, strafpleiter, mr. Lex Arko. •
Haar kihderen, een "volwassen dochter en

Foto :

Rob
Langereis

bestuur gouden emm
.

.
, recipieerde in

gemeenschapshuis

Jong talent bij 'Wim Hildering'

toonkunstkoren geven kerstliederen-

avond in de st. agathakerk

hem laten vertolken. Hij hoede zich echter

, ..... . voor overdrijving in gebaar en mimiek. Zijn
,

een puber zoon, zijn uiteraard met erg in- bezwerend handgebaar werd in het eerste
genomen met deze verhouding en vooral bedrijf nogal eens herhaald.-Nell werd door
zoon Hans, die' zijn vader adoreert, is niet Miep Hildering zeer verdienstelijk gebracht,
in staat zijn haatgevoelens jegens de indnn- zeer ontroerend in de scène waarin ze de dialogen met Lex Arko tot een respek-

g
er J? verbergen.. Hij is bevriend met len, tracnt naar man voor zicn te behouden, tabele hoogte.

;
de dochter van mr. Arko, die ook al ach- joop van Droffelaar zal met de rol van Lettie Kinderdijk voerde het dienstmeisje

.
terdocht koestert door de houding van haar Charlie 'Oosterhuis ongetwijfeld heel con- Truus aanvaardbaar ten tonele.

, vader.; Nell^de vrouw
i
van .Arko, tracht haar tent zijn gewe est. Twee jaar geleden zagen In zijn dankwoord bracht voorzitter Hil-

» huwelijk te redden 'door Mona te smeken wij nem a |s R bert Harper in Edwin Bron- dering hulde aan de spelers, aan regisseuse
,
afstand te doen van Lex, iets dat Mona ner

'

s >De jndringster', een rol waarin hij Ali Bol, aan souffleuse Wil Kerkman, aan
j
weigert. -Wanneer Hans zijn- moeder in een ons n jet k n overtuigen. De geaffekteerde de dekorbouwers. Er waren weer heel veel

;innige omhelzing met Arko aantreft, vlucht Charlie, die als een Vlènder' van de ene bloemen, cadeau's en attenties.
hu naar zijn 'kamer, komt terug, raakt m naar de ander vrouw dwarrelde, oogstte te- Het eksperiment, het inschakelen van
teen heftige woordenwisseling met Arko, recht sukses. jongeren bij de werkende groep, is duide-
] trekt :zijn. revolver lost een schot en treft Het spe | van Tneo yVarnink wekte ver- lijk een sukses geworden en de voor eind
Arko in zn arm. De verwonding die zich tedering. mede' door zijn jeugd. In het eer- maart, begin april geplande voorstelling
.aanvankelijk onschuldig liet aan zien leidt ste bedrijf ^as hij aanvankelijk onzeker, zien we dan ook met ekstra belangstelling
, tot een zware infektie, waarbij Arko op de herstelde zicfi spoedig en kwam in de bei- tegemoet. Kr.M.
;rand .van...de dood zweeft. Een en ander
heeft echter tot gevolg dat Arko zich met
zijn vrouw verzoent.

Voo'rts Romen in" het stuk nog twee
vrienden van Mona voor, de zonderlinge
vrijgezel Charlie Oosterhuis, die noch bij

Mona noch bij de dochter Els ook maar de
minste kans maakt, en Frank van Bergen
die zich bijzonder tot Els voelt aangetrok-
ken en een vaderlijke vriend voor Hans
blijkt te zijn.

Wanneer het doek aan het einde van het
derde bedrijf valt is Mona eenzaam achter- '

gebleven, is Leo Arko weer bij z'n vrouw, Op maandagavond 22 december a.s. zal in het boeiende en rijk gevarieerde program-
Zij"^ t
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VTl0°fd en St- Agathakerk alhier een kerstliederen- ma afsluiten. ......wordt het dienstmeisje Truus ontslagen om- Kaarten voor deze avond zijn a ƒ 3,

—

dat '.,de„.r'e!atie. die Hans met haar was aan- avonci worden gegeven waaraan medewer- verkrijgbaar aan het Concertburaeu TOZ,
gegaan, tóen hij, murw door de spanningen king wordt verleend door het Toonkunst boekhandel Esvé, Grote Krocht, alhier. Ook

Zi '"J?
8
JT^mJifJE .«* ,

d
if„ tlï Oratoriumkoor Zandvoort en het Koninklijk °P

?
e avon

.

d ^ elf vindt er
.

kaartverkoop
wei een- eind zou maken aan zijn vriend- ' plaats aan de ingang van de kerk. Er is

schap' met 'len, niet langer in staat was zich Toonkunst Mannenkoor Zang en Vriend- geen plaatsbespreken, omdat men kan gaan
tegen haar opdringerigheid te verzetten, schap' uit Haarlem. Beide koren staan on- zitten waar men zelf wenst. De liederen-
was uitgelekt. . , , ... „.„ . , ,„„,. r- , _„ „_ avond vangt aan om 8 uur.

'Joke 'Paap gaf.een uitstekende typering der ,e,dm9 van Jan Laarveld
-
De P lan°- en

van Mona' Mansfeld, de vlotte moderne orgelbegeleiding wordt verzorgd door Lou- KERSTWANDELING
• moeder,., die in^jeugd en charme met haar rens stuifbergen •

dochter wil wedijveren, een vriendin wil ' IN DE DUINEN
zijn, niet beseffend dat haar dochter liever Nederlands oudste mannenkoor 'Zang en ..„.,„ ' .

. . ,.
eeiV'echte' moeder zou hebben, één bij wie Vriendschap' geniet een grote reputatie en D

,

e ?NW,°., ';
ga

,

nis
f
ert

c.

in samenwerking
ze met haar zorgen en problemen terecht treedt veelvuldig met groot sukses op. Op met de NV Nederlandse Spoorwegen en het

zou kunnen, zoals- Els Frank van Bergen deze kerstliederenavond zal het koor onder ' n
.?.

t']" ut voor Natuurbeschermingseducatie

toevertrouwde,. Gonnie Heierman bracht Els andere nederlandse- engelse en franse ('VN) op 26, 27 en 28 december — dus

met verve, "een • jong meisje, spontaan en kerstliederen zingen. niet °P eerste kerstdag — een wandeling

adrem.' niet; een. 'piepklein' hartje, dat met Het Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort, door
.

het Noord-Hollands Duinreservaat

• naar-ongedwongen spel de hele avond bleef dat in tegenstelling tot 'Zang en Vriend- va n.u.'t Castricum.

• boeien.^ De' rijzige advokaat mr. Lex Arko schap' een nog zeer jong koor is, heeft in Tijdens de wandeling wordt door een ver-

werd door Martin Langereis zeer aanvaard- zijn tweejarig bestaan reeds bewezen voor tegenwoordiger van het Instituut. voor Na-

. baar ,ten -tonele gevoerd. Hij vertegenwoor- geen kleintje vervaard te zijn. Op het pro- tuurbeschermingseducatie verteld over de

digde het; < type van de ouder wordende gramma staan enige koralen en koren uit bijzondere vegetatie in dit natuurreservaat,

-man, dié zich eindelijk eens door een vrouw het Weinachtsoratoriurn van J. S. Bach. terwijl tevens in het museum dia's van het

"begrepen voelt 'en daarbij in de waan ver- De koorzang wordt tweemaal door een or- natuurreservaat zullen worden vertoond. Als

kéërt nog mee te 'kunnen doen, nog jong gelintermezzo onderbroken, waarbij oude rustpunt tijdens de wandelingen fungeert

..te..zijn. Marja- Versteeg als len, was len. Noëls van onder andere N. Ie Bègue en L. het restaurant Johanna s Hof te Bakkum.
Bijzonder goedl.Ed, Fransen had de rol van C. Daquin ten gehoren zullen worden ge- Deze wandeling telt mee voor de fotokom-

Frank va_n , Bergen toegewezen gekregen, bracht. P etlt| e van de Stichting ter Bevordering

.H.ij.js fé.èn sympathieke verschijning op het Een bekend engels kerstlied, dat met het van de Amateurfotografie. In verband met
tonèel,>n Wim Hildering zal in de toekomst publiek gezamenlijk wordt gezongen, zal d e rust van het wild en de vogelstand mo-

. . .

' gen honden niet worden meegenomen.
,,'.,',.,', '.,. , Voor deze wandelingen worden, mede

om automobilisten in minder gunstige
weersomstandigheden geen risiko's te laten

lopen — in samenwerking met de Neder-
landsche Spoorwegen — gekombineerde
plaatsbewijzen uitgegeven. Het gekombi-
neerde spoorbiljet, dat aan 77 NS-stations
verkrijgbaar is geeft recht op: de treinreis

retour 2e klasse Castricum, beschrijving
van drie ANWB-routes en toegang tot het
Noord-Hollands Duinreservaat.

Ter gelegenheid van het gouden jubileum

van de woningbouwvereniging 'Eendracht

Maakt Macht' is de sekretaris van de ver-

<J eniging, de heer O. van Dijk, onderscheiden
1 met de ere-medalje in goud, behorende bij

de Orde van Oranje Nassau. De bij deze

onderscheiding behorende versierselen wer-

den de EMM-sekretaris opgespeld door bur-

gemeester A. Nawijn tijdens de jubileumre-

ceptie van de woningbouwvereniging, afge-

lopen zaterdag In een der zalen van het

Gemeenschapshuis. De heer Nawijn be-

klemtoonde In zijn felicitatietoespraak het

vele en verdienstelijke werk van de heer

Van Dijk in zijn funktie van Eendracht-

sekretaris, een funktie, die hij bijna een

kwart eeuw bekleedt. •

De jubilerende woningbouwvereniging mocht
afgelopen zaterdag op de officiële ont-

vangst een schat van bloemen, een groot
aantal gelukstelegrammen en vele persoon-
lijk overgebrachte gelukwensen in ontvangst
nemen. De bijeenkomst werd ingeleid door
de voorzitter van 'Eendracht Maakt Macht',
de heer W. M. B. Bosman. Deze gaf een
overzicht van de ontwikkeling van de ver-

eniging vanaf het begin van de oprichting
van EMM op 8 december 1919. Met gro-

te waardering sprak de voorzitter over de
heren A. J. van der- Moolen en A. Molenaar
die de woningbouwvereniging destijds in

het leven hebben geroepen. Aan hun ijver

en niet te temperen enthousiasme heeft
'Eendracht Maakt Macht' veel te danken,
aldus spreker. Dit geldt evenzeer voor hen
die in de loop der jaren de ideeën van bei-

de grondleggers vorm hebben gegeven en
verder uitgebouwd.

Spreker schetste vervolgens de eksplo-
sieve groei van de vereniging in de na-oor-

logse jaren: het ledental steeg tot 2800
en het woningbezit nam toe tot ruim 1000
eengezinswoningen en flats. De boekwaar-
de, van .het onroerend goed van EMM wordt
op dit moment geschat op rond 17.000.000
gulden. Op dit ogenblik, zei de heer Bos-
man, zijn aan de Keesomstraat in Zand-
voort nieuw-noord 248 EMM-flatwoningen
in aanbouw. In een stadium van voorberei-

ding bevindt zich een projekt voor het

stichten van 163 woningen aan de Lorentz-
straat en omgeving.

In de toekomst zal EMM bij de planning
van woningen steeds meer aandacht gaan
schenken aan de doorstroming van huurders
van goedkopere woningen naar duurdere
huizen. Het bestuur hoopt dat de in aan-
bouw zijnde flats aan de Keesomstraat aan
de zo noodzakelijke doorstroming een po-

sitieve bijdrage zullen leveren. Teneinde
meer en beter inzicht te krijgen in het
vraagstuk van de doorstroming en moge-
lijke oplossingen, heeft het bestuur van
'Eendracht Maakt Macht' aan het Sociaal
Geografisch Bureau van de gemeente Haar-
lemmermeer opdracht gegeven een weten-
schappelijk onderzoek in te stellen. Het re-

sultaat van dit onderzoek zal ook ter ken-
nis van het gemeentebestuur van de bad-
plaats worden gebracht. Van de uitslag zal

"

het mede afhangen of EMM plannen zal

ontwikkelen voor de bouw van'— dure —
flats in Zandvoort-Zuid, wanneer het in

voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor
dit gebied wordt aangenomen.

vereniging liet zijn gelukwensen aan de
vijftigjarige EMM vergezeld gaan van de
aanbieding van een plastiek van de in Zand-
voort woonachtige beeldhouwer Kees Ver-
kade. De vertegenwoordigster van de Na-
tionale Woningraad, mevr. A. J. H. Gaaster-
land, bood de vereniging namens deze raad
een bedrag onder couvert aan. De heer D.
van Duin, sinds 1938 bestuurslid, ontving
uit haar handen een herinneringsmedalje.
De opzichter in algemene dienst, de heer
A. Kerkman, overhandigde tenslotte uit

naam van het EMM-personeel een voorzit-
tershamer voor het bestuur. Met dit ge-
schenk hoopt de leiding van de gouden wo-
ningbouwvereniging in de komende vijftig

jaar nog vele voorstellen met een flinke
tik op het laken van de bestuurstafel te
bekrachtigen.

- mededeling aan onze abonnees
Het 'ministerie Van Economische Zaken heeft de Nederlandse Nieuwsbladen toe-

stemming gegeven voor een noodzakelijke verhoging van de abonnementsprijzen.

Alle nieuwsbladen zullen van deze mogelijkheid gebruik maken of hebben dat

J
:

T
réeds

:
gedaan. Ook de prijs van de Zandvoortse Courant zal in bescheiden mate

worden verhoogd. Vanaf t januari 1970 zullen wij de volgende bedragen in re-

kening 'brengen: per jaar f 11—; per post ƒ 13,— en buitenland ƒ 15,—

.

Onze abonné's, die in de komende dagen en weken hun abonnementsgeld voor

1070 per postgiro aan ons overmaken, verzoeken wij met bovenstaande prijs-

wijziging rekening te willen houden. Bij overschrijving op onze postgiro 1918910

gaarne vermelden: Drukkerij , Oudt v/h Gertenbach. Bij voorbaat hartelijk dank

voor uw madewerking. ' De uitgever

itmm

GESLAAGD VOOR DIPLOMA
Onze plaatsgenoot en medewerker van
drukkerij Oudt en Zandvoortse Courant, de
heer Jaap Kerkman, is deze week geslaagd
voor het diploma jonggezel.
Hij ontving zijn opleiding aan de Grafische
School te Alkmaar. Proviciat!

Na de inleiding van de heer Bosman bracht
burgemeester A. Nawijn de felicitaties van
't dagelijks bestuur van de gemeente over.

Uit waardering voor het werk van de wo-
ningbouwvereniging zal op kosten van de
gemeente een gevelversiering worden aan-
gebracht op een der in aanbouw zijnde

flats in nieuw-noord. Namens de gemeente-
raad overhandigde de heer J. Attema een
waterstel voor de bestuurstafel van EMM.
Hij sprak daarbij de wens uit dat de karaf
met koel en helder water zal worden ge-

vuld en dat het gebruik van het vocht nog
vele goede en heldere ideeën zal opleveren.

Architekt Stevens van de woningbouw-

FILMMIDDAG
VOOR DE JEUGD
Het overlegorgaan van het NVV, NKV en
CNV organiseert dp maandag 22 decetrjber
in het verenigingsgebouw 'De Krocht' een
filmmiddag voor kinderen in de leeftijd tus-

sen 5 en 12 jaar.

Het programma vermeldt o.m. de verto-
ning van een film van Laurel en Hardy.

RESERVISTEN HIELDEN
SCHIETWEDSTRIJDEN
Zaterdag vonden op de buitenschietbanen
op het circuit de jaarlijkse schietwedstrij-
den van de reservepolitie plaats.

Kampioen op geweer werd de heer A.
Herfst met 49 pnt., tweede werd de heer
A. Schaap met 48 pnt. Bij het pistool-

schieten werd de heer W. van der Kuijl

eerst met 47 pnt.,' gevolgd door de heer
P. C. van Koningsbruggen met 46 pnt. Bij

geweer + pistool behaalde de hr. A. Herfst
met 91 pnt. het beste resultaat. 2. 'P. Jou-
kes, 88 pnt., 3. W. v.d. Kuijl, 87 pnt.<> 4.

W. D. van Duijn, 86 pnt. en 5. M. J. Met-
horst met 85 punten.

Bij de dames kwam als beste uit de bus
mevrouw A. Buchel met 93 pnt., gevolgd
door mevrouw Loos met 92 pnt.

Bij de gastschutters werd de heer J. D.
van Maris overwinnaar met 94 pnt., als

tweede eindigde de heer A. van Waarden-
berg met 87 punten.
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FAMILIEBERICHTEN

Geheel onverwacht is van ons heen-

gegaan onze beste zwager en oom

PIETER PAAP
Weduwnaar van Jeltje de Ruiter

op de leeftijd van 76 jaar.

Uit aller naam:
J. van den Bos-Kerkman

Zandvoort, 11 december 1969
Nieuwstraat 10

Correspondentie-adres:
Fahrenheitstraat 41

De teraardebestelling heeft inmiddels

plaatsgevonden.

'k hou van
belastingen als ...

De kommissies van bijstand uit de ge-

meenteraad en het kollege van b en w zijn

er de afgelopen weken niet in geslaagd vol-

doende dekkingsmlddelen ta vinden om het

voor 1970 geraamde begrotingstekort van

/ 357.04,— weg te werken. Weliswaar
werd het tekort door diverse besnoeiingen

van de uitgaveposten verkleind, maar er

resteert nog een ongedekt bedrag van

ƒ 220.404,—. Om dit nadelig saldo van

ruim twee ton op te heffen zien b en w
slechts één mogelijkheid in het verschiet:

verzwaring van een aantal gemeentelijke

belastingen en het in het leven roepen van

een nieuwe fiskale maatregel.

Het kollege stelt voor de straatbelasting,

de reinigingsrechten en de personele belas-

ting op te trekken en de huidge rioolbelas-

ting te vervangen door een rioo lafvoerbelas-

ting. De nieuwe belasting zou, indien de
raad er mee akkoord gaat, moeten worden
geheven van de huurders van woonhuizen
en niet van de huiseigenaren. Hiermee be-

oogt men een meer billijke verdeling der

lasten dan thans het geval is.

De door b en w voorgestelde belasting-

verhogingen zijn nogal drastisch van aard.

Zo wordt o.m. voorgesteld de reinigings-

rechten van f 18,— op ƒ 26,— te bren-

gen.Ook de andere verzwaringen zijn niet

mals. Voor enkele bevolkingsgroepen, zoals

de sociaal zwakken en de bejaarden, is een

dergelijke verhoging van de fiskale lasten

een bitter ernstige zaak. In tegenstelling

tot de loon- en inkomstenbelasting kent de
gemeentelijke fiskus geen progressie. Ieder-

een dient evenveel te betalen. De maat-
schappelijk welgestelden, maar ook zij die

aan de rand van het bestaansminimum le-

ven. Daarom dienen gemeentelijke belas-

tingmaatregelen slechts in het uiterste ge-

val te worden gehanteerd om de eindjes

aan elkaar te knopen.
In dit licht bezien vragen wij ons af of

wel alle mogelijkheden zijn benut het be-

grotingstekort via sanering van de uitgaven

voor 1970 weg te werken. De tijd tussen

indienen en behandelen van de gemeente-
begroting bedroeg dit keer amper vijf we-
ken en dat lijkt ons voor een gedegen stu-

die van de kansen om de begroting in even-

wicht te brengen nogal aan de krappe
kant. - Heeft men niet al te snel

naar het bekende en beproefde maar wei-

nig vindingrijke middel van de belasting-

verhoging gegrepen, «f kon het werkelijk

niet anders? Misschien dat de behandeling
van de gemeentebegroting hedenavond in

de raad hierover meer duidelijkheid ver-

schaft.

"k Hou van belastingen', zei de engelse
dichter Byron, 'als ze niet te hoog zijn'. In

Zandvoort begint die liefde thans snel te

bekoelen.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

VOOR AL UW DRUKWERK!
VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK
»•

Autobusdienstonderneming
vraagt sollicitanten ter opleiding tot

buschauffeur
voor de standplaatsen Haarlem,
Leiden en Voorburg.

• Rijbewijs BE vereist

• Minimum leeftijd 21 jaar
'

• Gratis opleiding voor rijbewijs BCDE
• Goed salaris

• Goede sociale voorzieningen

• Vrij vervoer - ook voor het gezin -

op het gehele lijnennet

• Gratis uniform

• Vijfdaagse werkweek.

Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen door
onderstaande coupon te zenden aan:

NOORD-ZUID-HOLLANDSE
VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V.

Leldsevaart 396, HAARLEM

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Leeftijd:

boutique Andora
STRANDWEG 8 — TELEFOON 4491

Deze maand 20% korting op jerseypakjes

GEOPEND VAN 11 TOT 5 UUR.

K.J.C. 'NOORD'
De stand in de kompetitie voor de maand
december luidt als volgt: 1. K. Zwemmer
met 9184 pnt., 2. mevr. Luiten met 8812
pnt., 3. de heer R. Molenaar met 8552 pnt.

en 4. de heer J. Koning met 8338 pnt.

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
Na de vijfde wedstrijd van de eerste kom-
petitie is de stand in lijn A: 1. dames Stor-

Vallo met 277.48%, in de B-lijn: 1. fam.
Heidoorn met 274.67%, in de C-lijn: da-

mes Bos-De Jong met 277.39% en in de
D-lijn: dames Lenterman-Van der Lit met
288.30%

.

nasUeid mmm> uwLce>$

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 3055 Politie

4341 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

3569 Sekretariaat 'Groene Kruis',

Vinkenstraat 18

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver
lorenstraat 68

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand

voortselaan 365, Bentveld, SAAB
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service

en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming

oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 265185 Singer Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr. Rijks

straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin
burghstraat 5, Haarlem

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,

Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN?
TER WOLBEEK BELLEN!

(023) 288277 Telefonisch Service Bur. er,

Boodschappendienst, dag en nacht

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerckstraat 5?

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN,
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING,.

Sinds 1933

SCHOONHEIDSSALON
voor GEZICHTSBEHANDELING

MANICURE • MASSAGE
Alleen volgens afspraak!

Willemien van Leeuwen
BREDERODESTRAAT 166
Zandvoort, telefoon (02507) 3377

Abonneert u

op de '

Zandvoortse Courant

Café KERKHOVEN, Zeestraat 46

donderdag 18 december a.s.

Grote
kienavond

Zeer fraaie prijzen! Iedereen van

harte welkom. Aanvang 20 uur tot

3 uur.

noteert

u

even
8 4/m 30 dec. Sociëteit Duysterghast, .ex-

S£2EposuUeT.5»Zaal v.d. sociëteit, Boulevard
,""" Paulus".-Coot la.

16 dect Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.

4
Zandvoort, kerstmiddag, Gemeenschaps-

-huis, aanvang, 2 uur.

16 dec. Gemeenteraadsvergadering, (be-

hahdeling gemeentebegroting).

17 dec. Schoolfeest, Wim Gertenbach-
school, 'De Krocht'.

17 dec. Zandv. Chr. Kinderkoor, Kerst-

concert, Herv. Kerk.

L

u\u

Wie een mooie briefkaart van de sympathieke held Floris wil hebben, kan die bij

UNICEF krijgen. Het Kinderfonds heeft van de N.O.S. — en van de akteur zelf —
de toestemming gekregen de hierbij afgebeelde foto aan te bieden van de hoofdfiguur

van de televisieserie 'Floris', die elke zondagavond om vijf over zeven wordt uitge-

zonden om de jeugd te amuseren en te ontspannen.

Wie f 1,50 aan UNICEF stuurt krijgt de fotokaart franco thuis. Betaling door over-

schrijving van zoveel maal f 1,50 ais U fotokaarten wilt ontvangen op giro 7515 ten

name van UNICEF, Den Haag. Voor wie geen giro heeft: f 1,50 in postzegels ekstra

plakken op een met 20 cent gefrankeerde briefkaart, geadresseerd aan UNICEF,

Postbus 1857, Den Haag. Voor elke foto moet in dat geval één briefkaart worden ge-

stuurd. Zowel op giro als op briefkaart alleen maar vermelden: FLORIS.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

Te koop: gr. wasmachine
m. wringer, merk WASCO
i.pr.st., ƒ 25,- en een motor-
fiets, f 25,-. Kostverloren-
straat 68, tel. 2071.

Te koop: Etna gasfornuis
m. grill en thermostaat +
licht, f 125. Stationsstr. 5
tel. 4567, na 1 uur.

Garage te huur, ƒ 35,- per
mnd. Fahrenheitstraat 20.

Te koop: bureau + stoel en
leunstoel. Br. 'ond. nr. 9901
bur. Zandv. Courant.

Te koop: witte schoenen
met schaatsen, mt. 38 ƒ 25.
Te koop gevr.: idem, mt. 40
Tel. 2960, Wilhelminaweg 6.

WIJ ZOEKEN

EENZAME MANNEN

Meer dan 5000 serieuze

eenzame Duitse vrouwen
hebben hun lot in onze
handen gelegd.

Zij zoeken een goede man
om verder samen het leven

te delen in voorspoed en
tegenspoed.

Zij vragen een goede man
en stellen geen hoge mate-
riële eisen. Aangezien wij

geen avonturiersters" kun-
nen " gebruiken zijn .de'ze . .

dames verplicht vo"o'r_de

eerste persoonlijke kennis-

making' -naar U toe te ko
men. :

Vraagt U eens, onze^uttget

breide kleurenr^portaae.~«H..

U ontvangt" deze zondeK -„

:

kosten en verde're verplich-

tingen. Het Duits-Neder- • •

landse bemiddelingsbuF: ~
"

P. v. Nieuwenhoven, Post-

fach 1466, 424 Emmerichp
West-Duitsland.

Gevr.: eenv. Kosthuis. Br.

aan M. J. Vrolijk, Postbus
126, Zandvoort.

Te huur: gem. twee kamer-
flat tot 1 mei, / 180 per
mnd. incl. verwarming, elek-

tra en water. Tel- ,2592.

Te huur aangeb.: 2 kleine

gem. zit-slaapkamors met
cv. Telefoon 4801.

WONINGRUIL
Baarn-Zandvoort

Aangeb.: grote 4 kam erflat

(parterre) m. douche, berg-

kamer en grote tuin, in ruil

voor huur of koopwoning.
•Br. ond. nr. 9902 bureau
"Zandvoortse Courant.

Visite-

kaartj
Drukkerij
Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1
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aktie tegen
de rat volgende
maand in zandvoort
Welvaart heeft voordelen èn schaduwzij-

den. Overvloed van voedsel e.a. konsump-

tle-artlkelen werkt vervlakking In de hand,

o.m. kenbaar, aan een , zekere nonchalance

t.a.v. restanten en. verpakkingsmateriaal.

Zie In de zomermaanden, een groot deel

onzer stranden, veel campings en zwem-

baden, zie ook de vuilnismisère alom in

den lande en het slordige omspringen met

afval. Het substantief 'nonchalance' tekent

de situatie slechts zwak.

Er zijn echter gevaarlijke profiteurs die

deze ontwikkeling met instemming gade-
slaan; ongedierte dat minder frisse miljeus

uitbuit om volop te kunnen gedijen: insek-

ten, maar ook ratten.

Het woord 'rat' heeft in de volksmond
een nare smaak, doch een variatie op Tijl

Uilenspiegel lijkt hier wel toepasselijk: 'De
mensen hebben allemaal het land aan mij,

maar ze maken het er vaak zelf naar'.

Dat deze viervoetige profiteurs in ons
land jaarlijks voor vele tientallen miljoenen
guldens schade doen, mag nuv wel algemeen
bekend worden geacht, reken alleen de tal-

rijke slachtoffers onder het vee (mond- en

mensen
en
zaken

- - - De virusjes.

Met een snelheid van 30 km per uur. Ja,

dat weten ze precies te vertellen. Is dat

nu gezonde voorlichting of onnodige paniek^

zaaierij?:. '-L '2 ~ 'JT":"
~~

:
"~"

Ik heb een .woordeloze achterdocht voor

mensen, die een " heleboel "dingen — die

uiteindelijk weinig - om het lijf hebben —
precies weten, maar die in gebreke blijven

als het gaat om zaken die wezenlijk van
belang zijn. "

~

U moet niet al te serieus op deze bij-

drage aan de krant ingaan, dat is ze niet

waard. Vergeet u alstublieft- niet dat dit

geschreven wordt in een periode dat mijn

lichaam worstelt met de virussen en wan-
hopig tracht op tijd de benodigde afweer-

stoffen te hebben aangemaakt.
Er rest ons niet zo veel tijd. Enkele da-

gen geleden dartelden de virusjes nog in

.Spanje, Portugal en Italië. .Dertig. kilome-

ter per uur, reken maar uit.

Verdraaid, ze zijn er al!

Je vraagt je intussen af of alles wel

zo'n vaart loopt. Die dingetjes maken een

reis van het zonnige zuiden naar hier, op
eigen kracht zwevend in het luchtruim of

liftend in auto's, treinen en vliegtuigen. In

het laatste geval is " de snelheid aanmer-
kelijk hoger dan 30 km per uur. Dat moet
u toch toegeven. Maar ter zake: is alles

wel zo erg?
Als de virussen werkelijk wat van plan

zijn in onze
rl

kontreien,., dan moeten ze

toch van goede ' huize' komen. Ze vallen

precies met. hun, neus in de boter niet zo
zeer als wel" in' de ijspegels. Mij dunkt dat
ze in een behoorlijk deplorabele toestand
hier arriveren. En dan kunnen wij ze wel
aan! Het is wel niet sportief, maar we heb-
ben geen keus. 't Is óf zij óf wij. En dan
moet je niet te kieskeurig zijn. Als het
gaat om er op of er onder, dan mag je

niet sentimenteel doen.
Ik zou' toch wel de harde lijn willen vol-

gen en er van doordrongen zijn dat ik die

zuidelijke ellehdelingetjes niet heb uitge-

nodigd. - - -

Inmiddels heb ik de natuur een handje
geholpen . bij ,- het produceren van afweer-
middelen. Een medicijnman heeft mij een
injektie gegeven. En nu heb ik het idee
dat ik er zelf niets meer aan hoef te doen.

Dit schijnt een gevaarlijke redenering te

zijn. Je waakzaamheid mag in een open
oorlog als deze nooit verslappen. Het zou
wel eens kunnen gebeuren dat je al onbe-
wust de ongelijke strijd aan 't strijden

bent. Ik bedoel dat er misschien al een
kwartiermakersploeg uit Spanje in je body
aan het huishouden is. In dat geval heb je

met de prik van de dokter het paard c.q.

het virus van Troje binnengehaald.
En als ik u nou vertel dat ik de ene dag

met hoofdpijn opsta en de andere dag
hier en daar pijnscheutjes door spieren en
botten voel flitsen en voorts zo moe als

een hond ben, dan geloof ik wel dat er

aardig in m'n korpus wordt gerommeld.
En als het dan moet, laat ze dan maar

komen. (Wel oppassen voor dat vleugje
fatalisme, dat net noodlottig kan zijn).

Op dit moment zie ik 't allemaal niet zo
scherp meer.

Dertig kilometer per uur Wacht eens,
ze moeten al over ons. heen zijnl

Waar ben ik eigenlijk mee bezig?
- -~~

• MOMUS

.. klauwzeer, varkenspest, ziekte van Bang).
Het besef van de gevaren, die ratten om-

ringen, is helaas nog lang geen gemeen-
goed. Waar houdt de bruine (tijjol-) rat

zich op? 's Winters voornamelijk in onze
gebouwen, de rest van het jaar veel in

, waterrijke miljeus, maar ook op vuilnisbel-

v ten, mestvaalten en in riolenl Verzamel-
v plaatsen van ziektekiemen dus.

Elk jaar sterven in ons land nog te veel

mensen aan de ziekte van Weil (water)
en paratyfus (voedsel), besmettingen die

• door de bruine (riool-)rat kunnen worden
overgebracht.

Denk ook aan kinderen, die vooral
's nachts kans lopen door ratten te wor-
den aangevallen.
Toenemende nonchalance in het miljeu

gaat onverbiddelijk gepaard met uitbrei-

ding van het rattenleger met alle risiko's

daarvan. Tenzij bijtijds maatregelen
worden genomen. 'Bijtijds' wil dan zeggen:
ook bij aanwezigheid van 'maar 'n paar
ratten'; denk aan hun formidabele voort-

plantingstempo!
Nergens dus rommel of afval; etenswa-

ren of restanten ratveilig opbergen; geen
vogels meer voeren op de begane grond
(voor hen zijn veel deugdelijker methoden:
vogelhuisjes); geen overdadig voeren van
eenden in vijvers. Houd één waarheid voor
ogen: een rat haat orde en netheid.

Januari 1970 staat in het teken van de
rat. In die maand organiseert Zandvoort
weer een ekstra kampagne tegen de brui-

ne rat. Men rekent daarbij op uw hulp.

Meld daarom elke aanwezigheid van dit on-

gedierte aan uw gemeente: reiniging, ge-
meentewerken e.d.

Met uw hulp kan de aktie een sukses
worden: forse opruiming van het ongedierte,
dus minder schade, minder gevaren.

Wij hopen dat de bruine rat in januari
aan den lijve zal ondervinden, dat 'wel-

vaartsstaat' niet per sé identiek hoeft te

zijn aan ongedierte-dorado.

noteert

u

even
8 t/m 30 dec. Sociëteit Duysterghast, ex-

positie, Zaal v.d. sociëteit, Boulevard
- — Paulus Loot 1a.

12 dec. 'Het Groene Kruis', afd. Zandvoort,

,
ledenvergadering, Gemeenschapshuis.

12 dec. Bevrijdingscomité, bespreking, Ge-
meenschapshuis.

12 dec. Postduivenver. 'Pleines' Zandvoort,
ledenvergadering, Gemeenschapshuis.

r 13 dec. Woningbouwver. 'Eendracht Maakt
! Macht', receptie 50-jarig bestaan

('s middags 3-5 uur) Gemeenschaps-
; huis.

13 dec. Toneelver. 'Wim Hildering' toneel-
•- voorstelling, 'Zomerlust'.

13 dec. Overlegorgaan plaatselijke vak-

centrales, kienavond, 'De Krocht'.

16 dec. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.

Zandvoort, kerstmiddag, Gemeenschaps-
huis, aanvang 2 uur.

16 dec. Gemeenteraadsvergadering, (be-
handeling gemeentebegroting).

17 dec. Schoolfeest, Wim Gertenbach-
school, 'De Krocht'.

17 dec. Zandv. Chr. Kinderkoor, Kerst-
concert, Herv. Kerk.

ZEEPOST
Met de volgende schepen kan zeepost
worden verzonden. De data, waarop de
korrespondentie uiterlijk ter post moet zijn

bezorgd, staan achter de naam van hel
schip vermeld.
Argentinië: m.s. 'Alkes', 19-12
Australië: m.s. 'Saarland', 15-12

m.s. 'Taronga', 18-12
Brazilië: m.s. 'Alkes', 19-12

' Canada: m.s. 'Beavermondo', 18-12
Chili: m.s. 'Cd. de Pereira', 16-12
Indonesië: m.s. 'Darmstadt', 15-12
Kenya, Oeganda en Tanzanië:

m.s. 'Uganda', 19-12

, f
Ned. Antillen: m.s. 'Neptunus', 16-12
Nieuw-Zeeland: m.s. 'Mirrabooka', 18-12
Suriname: m.s. 'Oranje Nassau', 17-12

. Verenigde Staten van Amerika:
m.s. 'Mosel Express', 15-12
m.s. 'Atlantic Star', 18-12

' Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika:
m.s. 'Batu', 17-12

Inlichtingen betreffende de verzendings-
• data van postpakketten geven de post-

kantoren.

doothpeb
Puzzel no. 109

Vanaf morgen, zaterdag 13 december, eks-
poseert de in Zandvoort woonachtige Babs
van Elsdingen keramiek in galerie Eijlders.

De tentoonstelling zal worden ingeleid door
de dichter Harry Brander. Gelijktijdig met
de tentoonstelling van keramiek eksposeert
de eigenaar van de galerie een twintigtal

schilderijen, aquarellen en tekeningen uit

zijn verzameling van werken van heden-
daagse kunstenaars: o.a. schilderijen van
Anton Rooskens, tekeningen van Germ de
Jong en Melle en een litho van Picasso.
De tentoonstelling is dagelijks voor het

publiek toegankelijk van 1— 17 uur.

's Maandags is de galerie aan Haltestraat
77 gesloten.

MET EN ZONDER LEESBRIL
Nieuwe boeken Openbare Leesbibliotheek

,

Romans:
Hunter - Augustusvogel. 1969
Van Kampen - Het leven van Mary Bryant.

III. 1969
Kuiper • De greate sünde. 1968
Malraux - De hoop. 1969
Marric - Een maand met Gideon. 1969

Det.
Michiels • Het afscheid. 1969
Mulder - Wacht U voor de hond. 1969
Norel - Blauwe boten in de branding. 1962
Wallace - Ben-Hur. 1959
Webster - Daddy-Long-Legs. 1967
Kessel • L'Armée des hombres. 1963
Lebrun • Portrait robot. 1960

Ontwikkelingslektuur:
Bahman Nirumand - Perzië. 1969
Boers • In A'dam in. 1968
Bouwhof - Boekhouden 2a. 1969
Bouwhof - Boekhouden 2b. 1966
Bouwhof • Boekhouden 3a. 1965
Bouwhof - Boekhouden 3b. 1967
Buskes - Overpeinzingen van een grote

stadsdominée. 1949
Gollwitzer - Plaatsbekleding van God. '68

Hérubel - De gotische schiderkunst II. '66

Van Hezik - Wereldpatroon. 1968
Jacobs - Israël. 1969
Jalard - De schilderkunst van het post-im-

pressionisme. 1968
Lambert - De abstracte schilderkunst. '68

De Mari - De cupdroom van Ajax. 1969
Mourits - Zoekend geloven. 1968
Munk - In Gods Waagschaal. 1947
Reichskristallnacht - 1968
Standaard geschiedenis van de Tweede

Wereldoorlog. 1969

1
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BURGERLIJKE STAND
5 december 1969 — 11 december 1969

Geboren: Rudger, z.v. R. J. Elsinga en
G. van Ommen; Robert, z.v. B. L. Kater
en E. Koper; Johannus Hendrikus Bastiaan,
z.v. G. Koper en W. C. van Musscher.

Overleden' Antoine Jean Robert Sauve-
planne, oud 35 jaar, gehuwd met W. Waa-
ning; Gesina Maria Gisius, oud 85 jaar,

gehuwd met W. J. Smit; Hennêtte Jacoba
Verhoeven, oud 90 jaar, gehuwd met J. H.
C. Bakker.

Ondertrouwd: Leonardus Anthonius
Kwaak en Elisabeth Sara Verschoor;
Alexander Wilhelmus Kroder en Marianne
Holsteijn.

Gehuwd: Harry Goedhart en Brigitte

Martha Plath; Johannes Gerardus van
Schie en Margaretha Rooth; Hendrikus
Bartholomeus Jansen en Maria Agatha
Margaretha Apswoude; Jozef Franciscus
Weisschet en Elisabeth Cornelia Apswou-
de; Willem Hendrik van Veen en Johanna
Jacoba Keur.

Geboren buiten de gemeente: Ernst Jan
Karel Christiaan, z.v. K. J. W. van den
Broek en M. J. Taekema.

Overleden buiten de gemeente: Alida
Elisabeth Mourits, oud 69 jaar, gehuwd
met J. H. L. Aufenacker; Aaltje Koning,
oud 87 jaar, gehuwd geweest met J. Mo-
lenaar.

Basketbalvereniging 'The Lions'

Zaterdagavond speelt 'De Lions' in de
sporthal de eerste wedstrijd in de tweede
helft van de kompetitie en wel tegen Black
and White. De ontmoeting begint om 20.30
uur. Vanaf 19.00 uur staan diverse voor-

wedstrijden op het programma.

OPENBARE BIJEENKOMST
STRANDSCHAP
A.s. woensdag 17 december komt het be-

stuur van het Strandschap Zandvoort
's morgens om 1 1 uur in openbare vergade-
ring in het gemeentehuis bijeen voor de be-
handeling van een vijf punten tellende agen-
da. O.m. komen de rapporten van het
strandseizoen 1969 aan de orde.

'VI
'

SAMENSTELLING ZANDV.M. 1

in de voor a.s. zondag vastgestelde ont-

moeting Kon. H.F.C.—Zandvoortmeeuwen
1 treedt laatstgenoemd elftal in de navol-

gende samenstelling in het veld:

R. Til, T. Vastenhouw, J. Paap, F. Kramer,
H. Kreuger, A. Koning, F. Boom, R. Bruijn-

zeel, G. Nijkamp, A. Stobbelaar en Ar.

Stobbelaar. Reserves zijn: M. C. Koper, P.
de Muijnck en A. ter Wolbeek.

KERSTBIJEENKOMST
NCVB
Dinsdag 16 december a.s. belegt de afd.

Zandvoort van de Ned. Christen Vrouwen-
bond in de Calvijnzaal van de gereformeer-
de kerk aan de Julianaweg de jaarlijkse

kerstbijeenkomst. De liturgie, geschreven
door de Bond van Chr. plattelandsvrou-

wen, zal worden afgewisseld door zang
van het Feelbea Sextet.

KJ.C. „ZANDVOORT"
Na de 13e ronde van het kersttournooi, die
vorige week woensdag werd gespeeld,
luidt de stand: 1. de heer Paap met 24
pnt.; 2. de heer Lamorée met 23 pnt.; 3.

de heer Akersloot met 22'/2 pnt. en 4. de
heer J. Nolte met 22 pnt.

VOORBEREIDINGSBESLUIT (2)

VOOR TERREIN NABIJ
VOORMALIGE TRAMBAAN
In afwachting van het gereedkomen van
een ontwerp-bestemmingsplan voor het ter-

rein ten noorden van de voormalige tram-
baan en grenzende aan de oostzijde van
de Kostverlorenstraat, nam de gemeente-
raad op 17 december 1968 op voorstel
van het kollege van b en w een voorbe-
reidingsbesluit. Met dit besluit werd be-
oogd te voorkomen dat door het oprich-
ten van bouwwerken en eventueel het uit-

voeren van andere werken of werkzaamhe-
den het gebied minder geschikt zou wor-
den voor de verwerkelijking van de be-
stemmingen van het bovengenoemde plan.

Op grond van artikel 50 der Woningwet
zijn b en w namelijk verplicht — zo er

geen grond is voor de weigering van de
vergunning — een aanvrage om een bouw-
vergunning aan te houden, zodra het voor-
bereidingsbesluit bekend is gemaakt.

De aanhouding duurt tot het voorberei-
dingsbesluit is vervallen of — indien bin-

nen een jaar na de dagtekening daarvan
een ontwerpplan ter visie is gelegd — tot
omtrent de goedkeuring van hel plan on-
herroepelijk is beslist.

In afwijking van het hierboven gestelde
kunnen b en w vergunning verlenen, indien
het bouwplan niet strijdt met het in voor-
bereiding zijnde plan, mits vooraf van Ge-
deputeerde Staten de verklaring is ontvan-
gen, dat zij tegen het verlenen van de ver-
gunning geen bezwaar, hebbeh.

Aangezien voor het hiervoor bedoelde
terrein het ontwerp-bestemmingsplan nog
niet is gereedgekomen en een goede ruim-
telijke ontwikkeling van dit gebied van het
grootste belang is, acht het kollege het
gewenst, dat voor dit gebied wederom een
voorbereidingsbesluit wordt vastgesteld.

LK
Per 1 jan. gevr. bij groot-

handel: jonge dame, 18-22

jr., voor div. adm. werkz.h.
o.a. doorschrijfsyst., faktu-

ren, enz. Goed handschrift,

goed kunnende typen. Voor
verdere bespr. tel. 2864,

Malta-auto te koop, bouwj.
'67. Gereden 24000 km.
Schadevrij, pr. 1100 gld.

Bej. dame zoekt woonruim-
te of flat voor perm. bewo-
ning. Prijs ƒ 200,- p.mnd.
Telefoon 4864.

Vergeet de vogels niet,

maar wilt U s.v.p. geen
voer strooien aan- en op de
rijweg. Secr. Dierenbesch.
Lorentzstr. 238, tel. 4561.

Gezocht: garageruimto voor
Renault 4 in buurt Burg. v.

Fenemaplein. Tel. 5302.

Weg. verhuizing te koop
aangeb.: Tobruse oliehaard

2 jr. oud met 225 Itr., olie-

vat. Te bevr. Koninginne-
weg 33b.

Gem. zlt-slaapk. met cv.
te huur tot juli '70, / 110,-

per mnd. Dr. C. A. Gerke-
straat 38rd.

Te koop aangeb.: moby-
lette EEG, half jr. oud.

f 300,- Dr. Mezgerstraat 62
huis.

Van Kessel

voor pianostemmen
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

Gevr.: jongeman of meisje
voor onze administratie.

Enige administr. opleiding

vereist. Automobielbedrijf
H. P. Kooyman, Brederode-
straat 6-10, Zandvoort. Tel.

3242 • Officiële Dafdealer.

Échtp. m. zoon van 13 jr.

zoekt perm. woonruimte,
kamer, slaapk. en vrije keu-

ken en w.c. Evt. genegen
verpl. of huish. bezigh. te

verrichten. Tel. 5032. Noor-
derstraat 22.

Voor maandag en vrijdag-

ochtend een flinke hulp ge-

vraagd, goed loon. Clema-
tislaan 4, Aerdenhout. Te
bereiken met bus 807 vlak

bij halte 'De Viersprong'.

Tel. 023-243939.""" *- :
'

Te koop gevr.: ski-schoenen

mt. 38-40-43, Tel. 2133.

Voor een goede huwelijks-

of kinderreportage
ROB LANGEREIS,

Koningstraat 25, tel. 3233.

Dame, 66 jr., b.z.a. als

huishoudster bij alleenst.

heer m. goede gezondheid.

Br. ond. nr. 9809 bureau
Zandv. Courant.

47.50
VOOI»
lOrijBessen
Vervolg- en, losse

lessen: f 7,50
Fonkelnieuwe V.W.'s

Zandv., Oosterparkstr. 41,
telefoon 25 07 • 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,IRMA'
Gedlpl. VAMOR

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

Bedrijf in Zandv. vraagt v.

enkele uren p.w. kwitantie-

loper/ster. Br. m. ref. ond.
nr. 9804 bur. Zandv. Crt.

De Kerstman

Garage
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begrotingsvergadering van de raad

met veel politieke

en financiële verrassingen
Zelden zal een gemeenteraadszitting zo-

veel stof hebben doen opwaaien als die

van dinsdagavond j.l. (voortgezet woens-
dagmiddag en -avond) waarin de gemeen-
tebegroting werd behandeld. Er gebeurde
veel: Felle kritiek op het kollege van b en
w., nóg fellere kritiek op het Rijk, dat
slechts 80% aan de gemeenten vergoedt
inzake de uitkeringen van de Bijstandswet,

verzet tegen de voorgestelde belastingver-

hogingen, die het kollege wilde toepassen
om het begrotingstekort — dat na 'bij-

schaven' van f 357.404 was teruggebracht
tot f 220.073 — te dekken.

Voorts de opheffing van een raadsfrak-

tie (de Boerenpartij) en de stichting van
een nieuwe fraktle: Aktiegroep 'Inspraak

nu', (voorheen groep-Bréure) twee moties
en tenslotte het indienen bij G.S. van een
niet-slultende begroting, waarna wethouder
A. KERKMAN zich 'demissionair' verklaar-

de, gevolgd door wethouder J. LINDEMAN.
Wethouder Oostenrijk verkoos bulten de
kwestie te blijven.

Voqr de aanvang van de behandeling
van de gewone agenda (18 punten) die in

een enorm tempo werd afgehandeld — alle

voorstellen werden aangenomen nagenoeg
zonder diskussie — werd de heer P. KEUR
als lid van de raad geïnstalleerd. Hij volgt
de heer J. W. Gosen op, die in oktober j.l.

om gezondheidsredenen voor het raadslid-

maatschap bedankte. De heer P. Keur
maakt deel uit van de prot. chr. fraktle, te-

samen met de heer W. v.d. Werff.
Wij zullen de gebeurtenissen tijdens en na
het houden van do ALGEMENE BESCHOU-
WINGEN, in deze kolommen zoveel moge-
lijk op de voet volgen:

Allereerst kreeg de heer WELS het woord.
Hij deelde mede dat hij het lidmaatschap
van de Boerenpartij had opgezegd en geen
deel meer uitmaakte van de vertegenwoor-
diging in de raad van deze partij. Hij zei

als 'onafhankelijke' zijn zetel te blijven be-
zetten, omdat deze zittingsperiode nog
maar van. korte duur .is. , . . ,

" Naast waardering voor wat er' in het 'af-

gelopen jaar bereikt is — de grote aktivi-

teit van EMM in de woningbouw, dé reali-

sering van het revalidatiecentrum 'Nieuw
Unicum' dat hij fantastisch noemde en het
prachtige werk der gezamenlijke kerken in

'Rekreade '69' had deze spr. ook kritiek

op het beleid van b en w die volgens hem
een te grote uitgaafpost met betrekking tot

de uitkeringen krachtens de Bijstandswet
toestaan. Hij stelde voor de uitgaaf met
ten minste ƒ 270.000,— voor het jaar

1970 te verlagen. Hij verzocht ook te stre-

ven naar een betere aanpassing aan de
normen en een strenge kontrole toe te pas-

sen, waardoor profiteurs, die ten onrechte
bijstandsuitkering krijgen, uitgesloten kun-
nen worden. Hij was tegenstander van de
door b en w voorgestelde belastingverho-

gingen. Tevens verzocht hij een kommissie
van deskundigen in te stellen met het oog
op de gemeentelijke aankopen, die via

Rijksinkoopbureau goedkoper kunnen ge-

schieden.
De heer ATTEMA (vvd) releveerde het

goede seizoen dat Zandvoort deze afgelo-

pen zomer heeft gehad. Wij moeten ons
echter steeds voor ogen blijven houden, al-

dus spr., dat onze gasten steeds de
grootst mogelijke service blijven ontvangen,
om te voorkomen dat wij afzakken naar
een 'derderangs-badplaats'. (Het aantal

aanvragen voor overnachtingen van langere
frekwentie bedroeg dit jaar 15% minder
dan in 1968).

Hij noemde het sluitend maken van deze
begroting in feite een achteruitgang. Als
wij als rekreatiegemeente de eerste viool

willen blijven spelen, zullen wij moeten in-

vesteren en dit vergt helaas belastingver-

hoging. Spr. wilde de belasting wel over
allen verdeeld zien ' en niet over enkele
groeperingen. Spr. vreesde dat andere re-

kreatiegemeenten Zandvoort voorbij zouden
streven, wanneer wij niet aan de mogelijk-

heid van ruime investeringen zouden mede-
werken. De vvd wil in dit opzicht min of

meer de noodklok luidenl

Ook bepleitte spr. een hogere uitkering

uit het Gemeentefonds, omdat Zandvoort
nu eenmaal investeringen moet doen, die

ver uitgaan boven een plaats met een in-

wonertal van 15.000.
Spr. bracht hulde aan de jubilerende wo-

ningbouwvereniging EMM die niets onbe-
proefd laat om te bouwen. Speciale wen-
sen: grote aandacht van het kollege voor
het stichten van parkeeruimte en de spoe-
dige bouw van een nieuw bejaardentehuis,

waarvoor dit jaar grond is aangekocht.
De door het Rijk opgelegde normen in-

zake de Bijstandswet noemde spr. kata-

strofaal. De uitgaven voor 1970 werden be-

groot op ruim Vh miljoen gulden. Een uit-

eindelijk tekort van rond 9 ton is hiervan

het gevolg en dit tekort zal ieder jaar gro-

ter worden!
Tenslotte gaf spr. nog een unieke sug-

gestie. Wij leven in een tijd van inspraak

zei hij en om het bezoek tijdens raadsver-
gaderingen op de publieke tribune te sti-

muleren, zou een rondvraag voor het pu-

bliek moeten worden ingesteld.

De heer v.d. MOOLEN (pvda) vond de
toename van de kosten voor sociale zorg
eveneens onrustbarend. Als oorzaak zag
hij de toepassing van de Algemene ' Bij-

standswet. Het Rijk vergoedt (80%) de
kosten van 1969 eerst in 1970, terwijl het

uitkeringspeil steeds stijgende is. Dit is een
(te) zware belasting voor de gemeente,
vond spr. Hij was van mening dat het ver-

zorgingspeil moest worden gehandhaafd en
daarom zullen wij — helaas — niet aan
belastingverhoging kunnen ontkomen, aldus
spr. Een andere oorzaak van de financiële

moeilijkheden, waarmee de gemeente te

kampen heeft, zag spr. in het feit dat er

meer voor rekreatie wordt uitgegeven dan
ontvangen. Hij achtte o.a. een herziening

van de strandpachterstarieven noodzake-
.lijk.

,

Met betrekking tot het circuit vond hij de
tijd aangebroken om te overwegen dit een
andere bestemming te geven, nu deze race-

baan meer en meer in bebouwd gebied
komt >te liggen, waardoor de geluidshinder

wel bijzonder groot wordt.

MOTIE MET KRITIEK OP AMSTERDAM
De heer v.d. Moolen besloot zijn betoog
met het indienen van een motie, toen hij

sprak over het Streekplan Kennemerland-
Zuid. Er zijn talrijke bezwaarschrif-

ten tegen dit plan ingediend, o.a. van de
gemeente Amsterdam, die Zandvoort het

verwijt maakt dat deze gemeente wil uit-

breiden aan de in het Streekplan opgeno-
men ringweg. In de motie wordt tot uit-

drukking gebracht dat Zandvoort voorstand-

ster is van deze ringweg, maar geen ads-

piraties heeft tot bebouwing aan deze ring-

weg. Voorts "wil spr. dit verweerschrift ter

kennis doen brengen aan 'alle' belangheb-
benden'.

De ïieeri FUER1NGA begon zijn beschou-
wing met het vaststellen dat deze begro-
ting geen visie, geen initiatief van enig be-

lang vertoont, slechts .een tekort van ruim
350 duizend gulden. Dat b en w menen dit

tekort te moeten dekken door belasting-

verhoging, achtte spr. een uitermate kwa-
lijke zaak. Hij vond het noodzakelijk dat

men moet trachten een begrotingstekort
te bestrijden met het vergroten van inkom-
sten en het drukken van de uitgaven, waar
dit mogelijk is. En deze mogelijkheden zag
spr. wel.

Hij bepleitte in dit verband voor uitbrei-

ding van de kampeergelegenheden 'De
Branding' 'en 'Zeereep', ter verhoging van
de inkomsten.

Verder stelde spr. dat met een verande-
ring van de bestemming van het circuit be-

tere resultaten zouden te verkrijgen zijn.

De onkosten van dit circuit liggen veel ho-

ger dan becijferd is, aldus spr. (Onkosten
als: Reservepolitie (ƒ 39.000) en brand-
weer (ƒ 10.000 zijn niet opgevoerd). Be-
zuinigingen op de uitgaven zouden gevon-
den moeten worden in de sektor personeels-

kosten en sociale zaken.
Met name bij de kosten voor sociale bij-

stand achtte spr. de tijd gekomen om de
minister van sociale zaken en Gedeputeer-
de Staten, die deze begroting moeten goed-
keuren maar eens 'met de neus op de fei-

ten moeten worden gedrukt'. Spr. vond het
niet onredelijk om de posten voor sociale

zaken als sluitingspost van deze begroting
te beschouwen, omdat hij vond dat het Rijk

de konsekwenties van de Bijstandswet niet

op de gemeente moest afwentelen. De stij-

ging van de kosten i.z. de Bijstandswet
gaan de draagkracht der gemeente ver te

boven. Dit geldt zeker voor Zandvoort, die

als rekreatiegemeente belangrijke investe-

ringen moet doen. Spr. zei een voorstel

(dat later door de heer Dukkers zou wor-

den ingediend) dan ook te steunen om de
begroting sluitend te maken door o.a. een
'drastische vermindering van de post voor
sociale zaken.

Sprekend ove'r de a.s. gemeenteraadsver-
kiezingen in 1970, betrok de heer Flieringa

de inspraak van de bevolking in gemeente-
zaken in zijn betoog.

NIEUWE GROEPERING 'INSPRAAK NU'
MET PROGRAMMA
Spr. hield b en w en de overige leden van
de raad voor, dat er verschillende leden

van de raad zijn, die zich bijzonder voor
openheid en inspraak inzetten. Dit hebben
hij en zijn fraktiegenoot (later zou blijken

dat dit 'genoten' waren!) doen besluiten

het volgende beleid uit te stippelen:

De fraktie voor eenieder open te stellen

en te trachten te komen tot samenwerking
in groot verband, in een'koalitie of door

het maken van afspraken en deze kenbaar
te maken aan de kiezers, want dan weet
deze aan welk beleid hij de voorkeur geeft.

In verband met de viering van de Kerstdagen op donderdag

25 en vrijdag 26 december a.s. verschijnt de Zandvoortse

Courant volgende week ALLEEN op dinsdag 23 december.

In verband hiermee verzoeken wij onze adverteerders zo vroeg

mogelijk te reserveren en ons het advertentiemateriaal tijdig

te doen toekomen.

DE UITGEVER

Hoofdpunten van zijn doelstellingen noem-
de spr.: Ruime voorlichting aan de bevol-

king en tijdige openbaarmaking;
behandeling van -alle gemeentelijke aange-
legenheden in het openbaar, door o.m.

openbare kommissievergaderingen;
Vroegtijdige raadpleging van de bevolking

bij het voorbereiden van ingrijpende plan-

nen (zoals bestemmingsplannen) door mid-

del van hearings;

Beleid, gericht op het voorkomen van ver-

dere verzwaring der lasten voor de bevol-

king;

duidelijke inspraak van bevolkingsgroepen
op voor die (groep(en) te nemen belang-

rijke beslissingen;

Duidelijke uitstippeling van het gemeente-
beleid door het opstellen van een 4 jaren-

planning.

Spr. deelde mede dat hij zijn groepering
de naam 'Inspraak nu' had gegeven en
wekte iedereen op toe te treden en mee te

werken om een positieve en duidelijke bij-

drage te leveren voor de komende raads-

verkiezingen en het daarna te voeren ge-

meentelijk beleid.

De heer JANSSENS verklaarde direkt

hierop dat de oproep van de heer Flieringa

zijn volledige instemming had en hij deelde
voorts mede zich te scharen achter het
streven van de aktiegroep 'Inspraak nu',

waarvan hij vanaf nu als fraktielid deel uit-

maakt. Hij realiseerde zich dat het normaal
zou zijn als hij dan — gekozen.zijnde door
leden van de Boerenpartij — voor het

raadslidmaatschap zou dienen te bedanken.
Na hem zou er echter niemand op de lijst

voorkomen die de opengevallen plaats zou
kunnen bezetten, waardoor de vrijgekomen
zetel als restzetel zou kunnen worden toe-

bedeeld aan een partij, waarvoor de kie-

zers van toen zeker niet gekozen hebben.
Daarom heeft spr. besloten zijn raadszetel

te blijven bezetten en het gemeentebelang
te blijven dienen, d.w.z. het belang van
alle inwoners.
Wat de begroting betreft, vond spr. de

werkwijze .van_. het koljege ,";at. ,,e' ,*e sim.-

pel. Hij was niet overtuigd dat door het

kollege alles in het werk is gesteld het be-

grotingstekort op aanvaardbare wijze te

dekken. Spr. noemde de voorgestelde be-

lastingverhogingen het grijpen naar de
noodrem! Hier kunnen alleen maar de klei-

ne zelfstandigen, de loontrekkers en de
a.o.w.'ers de dupe van worden. De heer
Janssens .vond het een pijnlijke zaak dat

het kollege voorbijgaat aan gedane sugges-
ties op het gebied van opbrengsten-verho-
ging en kostenbeperkingen en hij pleitte

voor een redelijke oplossing dan het aan-

tasten van de beurs van 'de kleine man'.

TOURING ZANDVOOR?
ONDER DE LOUPE NEMEN

De heer v.d. WERFE (prot. chr.) achtte

een begrotingstekort van ruim ƒ 357.000
een kwestie die zeer bijzondere konse-

kwenties voor Zandvoort heeft. Het huis-

houdelijk beleid van de gemeente was vol-

gens hem op de verkeerde weg en hij kon-

digde aan dat hij op geen enkele wijze me-
dewerking zal geven aan een sluitend ma-
ken van de begroting op de wijze als nu

doof het kollege wordt voorgesteld. Spr.

verweet het kollege gebrek aan visie en
werkelijkheidszin. Spr. vroeg zich af hoe
groot het begrotingstekort zou zijn geweest
ais het niet zo'n goed seizoen was ge-

weest. Na de gunstige seizoen-eksploitatie-

uitkomsten werden de uitgaven zonder rem-

ming steeds maar opgevoerd.
In dit verband wilde spr. de Stichting

Touring Zandvoort eens ernstig onder de
loupe nemen. Deze instelling is voor Zand-
voort een blok aan het been geworden! Hij

vond het gehele beleid teveel in de ambte-
lijke sfeer liggen, zodat er van de oorspron-

kelijke initiatieven weinig of niets meer is

overgebleven. '

De direkteur besteed nagenoeg al zijn

tijd aan het circuit en heeft daarnaast ook
nog de tijd om als automobiel-redakteur

voor diverse bladen op te treden. Een assi-

stent-direkteur moet nu de belangen van
Zandvoort, als badplaats behartigen. Spr.

kon geen vrede hebben met deze gang van

zaken. Een goed funktionerende V.V.V. is

voor Zandvoort een levensbelang.
Ook is er bijna niets gedaan aan het nij-

pende parkeerprobleem. Op wedstrijdda-

gen op het circuit gaat het parkeren ten

koste van de strandbezoekers, die al te

weinig parkeergelegenheid hebben. En dan
zou men notabene ook nog aan de noord-

boulevard een pier-projekt willen realiseren,

terwijl aan de meest elementaire behoefte
(parkeren) niet kan worden voldaan. De
hotel- en flatbebouwing op en rond het

burg. Van Fenemaplein — dat werd voor-

gesteld als het toekomstige amusements-
centrum — is ver beneden de maat geble-

ven. Spr. noemde de situatie ter plaatse

een flopl Geen parkeerruimte, wel parkeer-
problemen voor de zomergasten. Spr. vond
sedert zijn gehouden algemene beschou-
wingen van vorig jaar, weinig ten goede
veranderd. Dat er nog steeds geen schot
zit in de verwezenlijking van de verbinding
tussen de Zandvoortselaan en de westelijke

randweg, vond spr. diep-treurig. Wel nutte-

loos gepraat over het plan-de Ranitz, dat

zeker niet gerealiseerd zal worden.
Spr. hoopte voor de volgende raadsperio-

de op een nieuw en bekwaam kollege van
b en w dat de belangen van Zandvoort zal

dienen met visie op de toekomst en ver-

antwoordelijkheid voor het heden. Van dit

kollege neemt hij zonder hartzeer afscheid!

De heer KOK (azb) konstateerde dat

benw:
aan

sociale bijstand

kan niet

worden getornd
Het kollege reageerde als volgt

op de algemene beschouwingen

Wethouder KERKMAN zei dat de uitgaven
voor de sociale bijstand een verplichte, bij

KERSTKONSERT
CHR. KINDERKOOR
Woensdagavond j.l. gaf het Zandvoorts
Christelijk Kinderkoor onder leiding van
Pieter de Jong In de Nederlands Hervorm-
de Kerk zijn traditionele kerstkonsert. Aan
dit konsert werd medewerking verleend

door Lea de Boer (harp en zang) en Teke
Bijlsma (piano en orgel).

De heer P. K. van den Houten, ere-voor-

zitter van het Kinderkoor, heette de aan-

wezigen van harte welkom en hoopte dat

deze uitvoering zou bijdragen tot de gehele

kerstviering.

Dirigent Pieter de Jong heeft met zijn

koor een schitterende prestatie geleverd.

De kerstliederen werden stuk voor stuk uit

het hoofd gezongen, de kinderen waren
prima te verstaan, op de zuiverheid viel

nauwelijks iets aan te merken en er werd
goed naar de dirigent gekeken, iets wat
men bij veel koren maar al te vaak mist.

De jeugdige solisten, Francina de Man,
Yvonne Munier en Erik Haverkate, zongen

, „„.„„„m„ „:„,„«„„„* ,,„,>.. ,<„ „a
hun teksten zonder enige schroom. Vooral £e wet geregelde u.tgaafpost voor de ge-
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de, was er de oorzaak van dat het optre- 80% Inderdaad de bedragen zullen nog

den van het koor een sukses was wel noger worden, aldus spr., die zich

Het is een goede gedachte geweest van overiaens verzette tegen de suggestie deze

de organisatoren om het Kerst evangelie te bedragen als sluitpost van de begroting e

laten voordragen. Dit geldt evenzeer voor beschouwen. Dat is wel een beetje al te

de samenzang Het publiek werd op deze gemakkelijk geredeneerd!' vond h.j. Spr

manier ten nauwste Wrokken bij het ge- voelde ook niets voor de gedane suggestie

hele aebeuren van de neer Kok
'

dle met enkele VDOr de

Lea de Boer droeg enkele internationale "?nd liggende middelen' (ƒ 44 000,— ver-

kerstliederen voor waarbij zij zichzelf be- mindering van uitgaven voor het circuit en

geleidde op haar konsertharp. Opvallend een meeropbrengst van de kampeerterrei-

was hierbij dat zij oude en vertrouwde lie-
nen van f 50.000) een tekort op de begro-

deren in een geheel nieuwe sfeer wist te *'"9 20U wlllen dekken. Spr. was niet be-

plaatsen door haar bijzonder originele be- <*? hieraan medewerking te verlenen. Als

geleiding. Haar voordracht echter liet qua wij een verhoging van de rijksbijdrage uit

ademhalingstechniek en artikulatie nog wel het gemeentefonds willen bepleiten zullen

eens iets te wensen over wl ' noodgedwongen belastingen uit eigen

Teke Bijlsma verzorgde' de begeleiding aebied moeten verhogen. Over de parkeer-

van de samenzang en het kinderkoor. Daan gelegenheid zei spr. nog, dat de gebruike-

bij moet worden opgemerkt, dat zijn piano- l'Jkf terreinen dikwijls nog niet voor de

spel voortreffelijk was en op aanzienlijk helft bezet zijn, terwijl wel de openbare

hoger niveau lag dan zijn orgelspel. we9 als parkeerplaats wordt gebruikt!

De komende week wordt Zandvoort op- Spr. zag ook geen heil in het langer

nieuw gelegenheid geboden kerstliederen .werken van de ambtenaren. Het was spr's

te beluisteren en te zingen op zondag 21 -'overtuiging, dat zij in 36'A uur evenveel
december a.s. om 20.00 uur in de Neder- ^verzetten als in 40 uur!

lands Hervormde Kerk en op maandag 22 *
\wethouder LINDEMAN was van mening

december a.s. om 20.00 uur in de St.
dat een ver |aging van de post voor sociale

bijstand geen goede gevolgen zou hebben.
Integendeel, het zou betekenen dat aanvra-

gen in sommige gevallen ongemotiveerd
'afgewezen werden. Hij was het in grote

trekken wel eens met de z.i. gerechtvaar-

digde kritiek op het rijk, dat de gemeen-
ten in bepaalde gevallen verplicht tot aan-

passing van de bijstandswet en daarvan
80-9).'voor zijn rekening neemt.

Agathakerk.
/

voor
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VOORZITTER deelde de zorg, die enkele

leden hadden met betrekking tot het par-

keervraagstuk. Dat het burg. Van Fenema-
plein een 'flop' zou zijn, weersprak hij. Dit

plein is nog niet geheel en al klaar en bo-

vendien, er is daar wel degelijk parkeer-

de gemeente met een 'vervelend' tekort zit gelegenheid! De situatie met de wegen kan

van ruim ƒ 220.000,— belastingverhoging alle
<fn

maar nopen tot inspanning om de

om dit te dekken, achtte hij geen goed randwegen spoedig klaar te krijgen, vond

middel. Hij suggereerde o.m. de reserve- spr. Over d.rekte inspraak van het publiek

ring ten behoeve van het circuit ad (na raadsvergaderingen) kon spr niet zo

ƒ 25.000,— te schrappen, omdat er z.i. enthousiast zijn Dit zou een babbeluurtje

geen behoefte was een nieuwe investerin- worden waar de meesten toch niet zo n

gen. Uitbreiding van de kampeergelegenhe- grote behoefte aan zouden hebben, gezien

den zou zeker ƒ 50.000,— meer opbren- het late uur waarop in de regel raadsver-

gen en laat dan ook maar meteen, mijnheer gadermgen eindigen Overigens kan men

de voorzitter, het ambtenarenkorps 40 uur — » men dat wil — raadsleden altijd

per week in plaats van 36V. uur werken! ontmoeten in een gesprek.

Evenals vorige sprekers vond ook de heer Spr. vond het niet zo'n gelukkige. ge-

Kok de stijging van de uitgaven voor so- dachte het circuit van bestemming te ver-

ciale dienst onrustbarend. anderen. Hiermee draaien we in een cirkel-

Een belangrijke inkomstpost zou ook tje rond, meende hij, want een wijziging

kunnen zijn, aldus spr. het plaatsen op di- van bestemming stelt de gemeente natuur-

verse punten in de gemeente van reklame- lijk weer voor problemen, o.a. de uitgaven

borden, hetgeen 80 a 100 duizend gulden voor een evt. nieuwe bestemming en het

per jaar zou opbrengen. Er zijn gegadig- zeker teruglopen van de inkomsten in de
den voor, spr. had de bevestigingen hier- periode van overschakeling. Wij kunnen de
van in handen. inkomsten van het circuit niet missen, aldus

De heer DUKKERS (kvp) noemde de de heer Nawijn.
post sociale zaken de 'grote slokop', maar Wat betreft de motie van de heer vd
hij moest zich achter degenen scharen, die Moolen over het verweer tegen de m^ng
zich verzetten tegen de verhoging der be-

van Amsterdam met betrekking tot de ring-
lastingen. De bijstandswet is bijna een so

: zej dat de gemeente Amsterdam
c.aal monster geworden, aldus spr. en hij

, zeer |aakbare manier van argu .

verzocht het kollege de uitgaven krachtens menteren er op na noudt , Er is geen spra .

deze wet tot redelijker proporties terug te
ke van dat Zandvoort zou beogen uit te

brengen. Ook hij voelde er voor de post
breiden door mjdde| van bebouwing aan de

sociale zaken tot sluitpost van de begro-
ringweg , Dit is vo |komen on j u i st weerge-

ting te. maken. In zijn repliek op de be-
indertijd in een persorgaan en Am-

schouwingen van het kollege overhandigde
£terdam nee(t dit klakkeloos overgenomen,

hu de voorzitter een voorstel tot wijziging
Tjjdens een besprekin g met de hoofdstede-

van de begroting, zonder de aanwezige be-
1|]k meente heeft spr indert jjd wél op-

las ing reserves aan te spreken. Dit voor-
emer

"
kt dat Zaridv0ort zich investeringen

stel was ondertekend door zes raadsleden, m t getroosten a ,s voor een gemeente met
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' 40.000 inwoners. Dat is natuurlijk heel wat
W. Kok, W. v.d. Werff en P. Keur

d dan dat Zandvoort 20U streven naar
Om wille van het verband laten wij het hier

e(jn uitbreiding tot 40 duizend inwoners
volgen: door middel van bebouwing daar waar het

..,,.. , . . . ., .. D „ ,. Streekplan Kennemerland niet in voorziet,
a) Nadelig saldo eksploitat.e Burg Van s h£d toen ook d dat het seizoen
Alphenweg af te voeren met ƒ 44.830,—;

pr
H
aktisch 'verlengd' zou moeten worden om

b.) Batig sado Branding en Zeereep te
Zandvoort meer armslag te geVen in deze

verhogen met ƒ 50 000,—; c ) Bijstand
( investeringen. In ieder geval is een

netto af te voeren met f 100.000,— en d.) "
n anripr noaal Qniuist overa

u
ekomen . be-

Reklame obpekten (toe te voegen inkom
sten) met f 80.000,—

.

Het hierdoor optredende surplus en

f 50.000,— toe te voegen aan de Alge-

mene reserve.

en ander nogal onjuist overgekomen, be-

sloot spr. Daarom was hij blij met de mo-
tie-v.d. Moolen, die de zaak weer in z'n

gewone proporties terugbrengt.

Nadat enkele leden in hun dupliek nog
op sommige punten hun standpunt nader
omschreven of toelichtten en waarin de hr.

Dukkers zijn door 5 mede-leden onderte-

kende voorstellen aan het kollege overhan-
digde, schorste voorzitter de vergadering
voor 10 minuten.

De ondertekenaars lichten hun voorstellen

als volgt toe, — dat:

a.) bij de eksploitatie Burg. Van Alphen-
weg de posten voor onderhoud, afraste-

ring, gebouwen, beplantingen en straat-

werk, alsmede toekomstige reserveringen Direkt na de heropening wilde voorzitter
met het bovenvermelde bedrag kunnen aan de behandeling van de begroting be-

worden verminderd. _
_

ginnen, maar de heer Dukkers (gesteund

.

b.) van de Gem, campings 'Zeereep' en door de heer Flieringa) wilde stemming
'Branding' de opname kapaciteit met een- ver de bezuinigingsvoorstellen 'van de

'

voudige middelen zodanig kan worden op- zes '.

gevoerd, dat het batig saldo met bovenver- ., . „„!,..,„.„.. „„ v, QO„ „„ ..,„„. „ a
meld bedrag kan worden verhoogd. ra
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c.) de uitgave post voor bijstand, omre- P««•
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denen zoals in diverse Alg. Beschouwingen °™!E?
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is uiteengezet met het bovenvermelde be-

zonder hoofdelijke stemming werden goed-

drag moet worden verlaagd.
geKeura.

d.) de mogelijkheden als uiteengezet 'm Om half 12 schorste de voorzitter de

het voorstel Kok volledig moeten worden vergadering voor de tweede maal, maar nu

uitgebuit, waardoor ekstra inkomsten als tot woensdagmiddag 2 uur!

boven vermeld kunnen worden verkregen. (Zie pagina 2)
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vvd raadslid attema

liet wethoudersteam

ontploffen

Woensdagmiddag heeft de Zandvoortse ge-

meenteraad na een 'dramatische' zitting,

die 's middags om twee uur begon en met

een onderbreking tussen zeven uur en half

negen werd voortgezet, met 9—7 stemmen

een niet-sluitende begroting voor 1970

goedgekeurd. Er resteert nog een ongedekt

bedrag van 17.000 gulden.

Voor pvda-wethouder A. Kerkman (financiën

en onderwijs) de dlrekte reden om zijn ze-

tel in het kollege van b en w ter beschik-

king te stellen. KVP-wethouder J. L. C.

Lindeman (sociale zaken, kuituur en bedrij-

ven) verklaarde zich eveneens demissio-

nair. Alleen vvd-wethouder J. Oostenrijk

(publieke werken) gaf geen tekenen van

saamhorigheid en bleef roerloos zitten.

'Een blijvertje tot het jaar 2000', zei

iemand op de publieke tribune.

De ruim vijf uur durende middagzitting le-

verde al de nodige verrassingen op. Bij de
behandeling van de diverse posten van de
gemeentebegroting stelde een der onderte-

kenaars van de door de heer Dukkers na-

mens de oppositie ingediende tegenbegro-
ting (zie slot algemene beschouwingen)
zich achter de zienswijze van het kollege
van b en w. De man die uit de boot van de
oppositie viel was het een avond tevoren
geïnstalleerde raadslid, de hr. P. Keur, die

na afloop van de middagvergadering tegen-

over ons verklaarde: 'dat de achtergrond-
informatie van het kollege t.a.v. de knel-

punten in de begroting hem van het gelijk

van b en w hadden overtuigd'. Desgevraagd
deelde hij mee voor de door het gemeente-
bestuur voorgestelde belastingverzwaring
te zullen stemmen, hetgeen hij in de avond-
zitting prompt en konsekwent deed.

Bij de aanvang van de middagvergade-
ring zette wethouder Kerkman de bezwa-
ren van het kollege van b en w tegen de
door de oppositie. ingediende wijziging van
de begroting uiteen. Een wijziging, die een
sluitende begroting zonder belastingverho-

ging als uitgangspunt had.
* De heer Kerkman betoogde dat de bezui-

niging op de circuit-eksploitatie geen reeële

zaak was. De door de zes afgevaardigde
voorgestelde bescheiden uitbreiding van de
kampeerterreinen 'Branding' en 'Zeereep',

om daarmee de inkomsten met ƒ 50.000
te vermeerderen, achtte hij evenmin uitvoer-

baar. Hij was van oordeel dat de noodza-
kelijke investeringen voor de akkommodatie
het voordeel teniet zouden doen. Tegen het
aanbrengen van reklameborden had de wet-
houder overwegende bezwaren van esteti-

>V5>7 sche aard. Hij kantte zich in het bijzonder
tegen de voorgestelde verlaging van de bij-

standswet. Wanneer de raad van de uit-

keringen een sluitpost van de begroting

werd gewezen. Die motie werd overgeno-
men door de heer v.d. Moolen (pvda) en,

zij het schoorvoetend, mede ondersteund
door de oppositie, die meer in een krach-
tige maatregel zag om de regering 'met
de neus op de feiten te drukken'.

Na enige diskussie besloot de raad op
voorstel van burgemeester Nawijn de ge-
meentebegroting voor '70 per hoofdstuk te

behandelen. Tijdens de afwerking werd het
resterende tekort van f 220.078 terugge-
bracht tot ƒ 146.000. Dit geschiedde als

volgt: Op voorstel van de heer ATTEMA
werd dé leges van het strandtenten'kamp
van f 150 voor vier maanden, gebracht op

WETH. LINDEMAN: DEMISSIONAIR

ƒ 225. Wethouder KERKMAN meende de-

ze drastische verhoging, het kollege wilde
niet verder gaan dan f 150, met klem te

moeten ontraden. Van deze verhoging zal

vooral het sociaal toerisme de dupe wor-
den. De bewoners van het tentenkamp be-

horen in het algemeen tot de laagst betaal-

den in onze samenleving. De heer ATTEMA
vond dat het nogal meeviel met de maat-
schappelijke situatie van deze kategorie
vakantiegangers. De omgeving van het
strandtentenkamp staat zomers vol met
auto's van bewoners van de strandhuisjes,

zei deze afgevaardigde, -

De geraamde inkomsten voor de kam-
peerterreinen 'Branding' en 'Zeereep' wer-
den met een bedrag van f 37.000 opge-
voerd. Niet zoals de oppositie wenste door
een uitbreiding van genoemde kampen,
maar door een verhoging van de tarieven.

Beide verhogingen brachten het tekort

op de gemeentebegroting tenslotte terug
tot ongeveer ƒ 146.000. Om het nog res-

terende tekort weg te werken stelden b en
w voor de straatbelasting, de reinigings-

rehten en de personele belasting te verho-
gen en een nieuwe fiskale heffing in het
leven te roepen, de rioolafvoerbelasting. De
verhoging van deze belastingen zou een
meeropbrengst tot gevolg hebben van resp.

/ 17.000, f 60.400, / 33.800 en ƒ 35.000.
Deze voorstellen kwamen in de avondzit-
ting ter tafel, nadat de ingediende begro-
tingswijzigingen van de oppositie met 9—

7

(de heer Keur schaarde zich achter de re-

geringspartijen) waren verworpen.

Bij de behandeling van de verhoging van
de belastingtarieven verklaarde heer ATTE-
MA tegen het optrekken van de straatbe-
lasting te zullen stemmen. Hij vond die al

hoog genoeg. Tegen de andere voorstellen
had hij geen bezwaar, al deed hij dat met
'bloedend hart'.

Hierna ontstond een langdurig en vruch-
teloos touwtrekken om de begroting op de
valreep sluitend te maken. De heer Attema
stelde voor de rioolrechten met 17.000
gulden te verhogen, maar daar bleek nie-

mand voor te voelen. Een suggestie om de
17.000 gulden die nodig waren om de be-
groting glad te strijken aan de post onvoor-
zien te onttrekken werd zowel door kolle-

ge, regeringsfrakties als de oppositie ver-

worpen. Alleen de heer Keur, die de be-

groting zonder politieke brokken in even-
wicht wilde brengen, stemde voor. In de
navolgende impasse in de diskussies be-
zwoer burgemeester Nawijn de raad
te bedenken wat afwijzing van de voor-

stellen van b en w zou betekenen: het aan-
bieden van een niet-sluitende begroting aan
Gedeputeerde Staten, die er niet aan zul-

len denken de begroting te aksepteren.

Wethouder KERKMAN voegde' daar nog
aan toe dat het kollege getracht had een
zo billijk mogelijke verdeling van de las-

ten te bewerkstelligen. Afwijzing van de
verhoging van de straatbelasting was voor
hem dan ook onaanvaardbaar. Na een korte
schorsing van de vergadering, waarin werd
getracht de kloof in de regeringspartijen te

overbruggen, werd de bijeenkomst hervat.
Men bleek niet nader tot elkaar gekomen
en het voorstel de straatbelasting te ver-

hogen werd met 8—8 verworpen. Tegen
stemden de drie van 'Inspraak nu', de on-
afhankelijke heer Wels en de heren Van
der Werff, Kok, Dukkers en Attema. Nog
voor de begroting in stemming werd ge-
bracht, namen de wethouders Kerkman en
Lindeman de beslissing hun portefeuilles
ter beschikking te stellen. De begroting
werd tenslotte met negen tegen zeven stem-
men vastgesteld.

Voor stemden wethouder Oostenrijk, de
aftredende wethouders Kerkman en Linde-
man en de raadsleden mevr. Hugenholtz
en Attema (vvd), de drie man sterke
pvda-fraktie en de heer Keur. Tegen stem-
den de fraktieleden van 'Inspraak nu' en
de heren Van der Werff, Kok, Dukkers en
Wels.

Zandvoort heeft thans een demissionair
kollege op de heer Oostenrijk na en een
begrotingstekort van rond f 17.000. Wij —
en wij niet alleen — zijn benieuwd naar
de wijze waarop men de politieke brokken
zal gaan lijmen en op welke manier het be-
grotingstekort alsnog zal worden gedekt.
Door de raad of door GS. De gemeente
beleeft op de valreep van 1970 spannende
dagen.

BURGERLIJKE STAND

12 december 1969 — 18 december 1969

strandschap zandvoort

tevreden over

gedrag van strandbezoeker

Geboren: Elroy, z.v. F. L. Tervelde en
A. M. A. Cluwen.

Overleden: Willem Robert Dörr, oud 82
jaar, gehuwd met W. J. van Leeuwen.

Ondertrouwd: Ernst-, Hendrik Brokmeier
en Henriëtte Andria Cohen.

Gehuwd: Robert Monica Girigorie en
Wilma Francisca Meij; Johannes Anton Ma-
ria Rademakers en Sylvia Margaretha Bod-
dé; Roelof Ramaker e,n Catharina Maria
Nieuwenburg: Tom Donker en Elisabeth Lu-
cia Maria van der Wolde; Robert Hendrik
Christiaan Swart en Yvonne Zonneveld;
Jan Frederik van der Mije en Elizabeth
Brichina Tros; Josephus Antonius Johannes
Haarman en Marjon Maria Anna Sjerps.

Geboren buiten de gemeente: Michael
John Patrick, z.v. A. A. Smit en A. E
Ukonings.

Overleden buiten de gemeente: Pieter
Paap, oud 76 jaar, gehuwd geweest met
J. de Ruiter; Cornelia Johanna Beijerber-
gen van Henegouwen, oud 82 jaar, gehuwd
geweest met W. J. Hessels.

de avond van attema

WETH. KERKMAN: DEMISSIONAIR

maakte, zou hij daar politieke konsekwen-
ties aan verbinden, wethouder Lindeman
betoogde, evenals de avond tevoren, dat
men niet kon tornen aan de normen en uit-

gaven van de bijstandswet, die van hoger-

hand zijn vastgesteld. Maar ook hij voelde
zich niet gelukkig met de verdeelsleutel die

van bovenaf is opgelegd: 80% van de uit-

keringen wordt door het rijk vergoed, de
gemeenten moeten 20% bijdragen. Dit legt

een ekshorbitant zware last op het budget
van de gemeenten. Het is helaas niet an-

ders, verzuchtte de heer Lindeman. Voor-
zitter Nawijn hield de raad voor dat men
met een verlaging van de uitkering aan de
bijstandswet niet het gewenste effekt zou
bereiken. Hij zag meer in een motie, waar-
in Den Haag op de ernst van de situatie

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135
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HANDELSDRUKWERK
>•

Na de nachten van Schmeltzer en Roolvink
in de Tweede Kamer hebben wij sinds
woensdag de avond van Attema in de ge-
meenteraad van Zandvoort. Op deze ge-
denkwaardige avond zond de vvd-afge-

vaardigde twee van de drie wethouders
naar huis, door vast te houden aan zijn

weigering medewerking te verlenen aan de
door b en w voorgestelde verhoging van de
straatbelasting. Genoemde verhoging vorm-
de een integrerend onderdeel van de belas-

tingmaatregelen, waarmee het gemeentebe-
stuur het tekort op de begroting voor 1970
wilde wegwerken. Tevoren had wethouder
Kerkman verklaard dat afwijzing van het
optrekken van de straatbelasting 'voor hem
een onverteerbare zaak was'. Toen er, na
een korte schorsing van de beraadslagin-
gen, een uitspraak door de raad volgde,
gaf het 'tegen' van de heer Attema de
doorslag. Met 8—8 werd het voorstel ver-

worpen.

De derde man in het kollege, de vvd-er

Oostenrijk, liet de aankondiging van de
wethouders Kerkman en Lindeman te zul-

len aftreden, zwijgend over zich heengaan.
Drong de nieuwe politieke situatie niet tot

hem door of hield hij zich maar zo. Overi-
gens kan hij voor zijn roerloze houding
achter de regeringstafel een geldig ekskuus
aanvoeren: na een avond, een middag en
opnieuw een avond 'begroten' was 'de slij-

tage onder de raadsleden duidelijk voel-

en merkbaar. Er waren bovendien tijdens

de algemene beschouwingen op dinsdag-
avond en de behandeling van de begroting
op woensdagmiddag en -avond een paar
opwindende dingen voorgevallen.
De fraktie van de Boerenpartij in de

raad eksplodeerde. De heer Wels deelde
mee voorlopig zonder binding aan een po-
litieke partij als raadslid te zullen optre-

den en de heer Janssens bekende zich tot

een nieuwe politieke groepering en dat was
de tweede verrassing van de (dlnsdag)-
avond. De heer Flieringa van Groep Breu-
re kondigde aan dat zijn fraktie zich voort-

aan zou presenteren onder de naam aktie-

groep 'Inspraak nu'. Tevens nodigde hij

een ieder uit zich bij de aktlegroep aan te

sluiten en de heer Janssens kwam als eer-

ste over de brug.
Ook op het financiële vlak viel er het

een en ander te beleven. De kvp-er Duk-
kers diende namens zes leden van de raad
een wijziging van de begroting in, teneinde
deze

,
zonder belastingverzwaring in even-

wicht te brengen. Eén der 'mede-onderteke-
naars was het nieuwe ar-raadslid, de heer
P. Keur. Zelden zal een debuterende afge-

vaardigde zo snel een beslissende vuur-

doop hebben ondergaan als de heer Keur.
Eerst schaarde hij zich achter de oppositie

en later achter het kollege 'van b en w. 'Hij

had voor deze frontverandering wel dege-
lijk een verklaring. Jammer,' dat hij die niet

in het openbaar, maar in de koffiekamer
aflegde. Toch moet ook het nadrukkelijk
zwaaien met de portefeuille door de heer
Kerkman — eerst bij de begroting voor so-

ciale zaken en later bij de behandeling van
de straatbelasting — indruk op het kers-

verse raadslid gemaakt hebben. Een blau-

we dinsdag in de raad en' dan al een kol-

lege uit het zadel wippen? Misschien
schrok hij voor

,
die konsekwenties wel

terug.
'

De meer 'oude rotten' In het politieke

vak schrokken ditmaal niet voor de konse-
kwenties terug, maar toch vragen wij ons
af of zij op de situatie waren voorbereid.
Het is b.v. heel goed denkbaar dat met
name de wethouders Kerkm art en Linde-
man er geen moment aan gedacht hebben
dat de heer Attema een ontploffing van het
kollege zou riskeren, maar dat zij er van
overtuigd waren, dat genoemd raadslid ten

slotte wel zou Inbinden. Misschien veron-
derstelde de heer Attema wel het tegen-
overgestelde en berust het allemaal op een
misverstand In de verdediging. Zoiets als

een terugspeelbal die in eigen doel terecht
komt. Maar er zijn natuurlijk ook andere
achtergronden denkbaar.
De vraag is nu wat er gaat gebeuren.

Zal na een korte afkoelingsperiode ge-

tracht worden de politieke brokken te lij-

men door de begroting alsnog sluitend te

maken? Of zal de gemeenteraad het, zeven
maanden voor de verkiezingen, met een ge-

heel nieuw regeringsteam proberen? Af-

wachten maar en de situatie ondertussen
niet al te tragisch opvatten.

Tijdens de woensdagmorgen In de trouw-

zaal van het gemeentehuls gehouden open-

bare bijeenkomst van het bestuur van het

Strandschap Zandvoort is de wenselijkheid

naar voren gebracht van een snelle afvoer

van 't strandvull op drukke zomerdagen en

tijdens de weekeinden en een betere en

ruimere informatie over de gevaren die ba-

ders en zwemmers in zee kunnen bedrei-

gen. Dit naar aanleiding van opmerkingen

in de rapporten van de Zandvoortse Red-

dingsbrigade en de gemeentepolitie over

het afgelopen zomerseizoen.

Het i's deze zomer enkele malen voorgeko-

men dat de aan het strand geplaatste vuil-

nisbakken niet tijdig door de vuilophaal-

dienst werden geleegd. Het gevolg was dat

het vuil, kartonnen dozen, flessen e.d., zich

rond de bakken had opgestapeld. Voor de
strandhygiëne is dat niet erg bevorderlijk,

vonden enkele strandschapsleden.
Burgemeester A. Nawijn, tevens voorzit-

ter van het bestuur van het Strandschap
Zandvoort, opperde de mogelijkheid de
strandkontroleur van de gemeente opdracht

te geven de 'reinigingsdienst te waarschu-
wen indien de bakken vol waren. Zijn sug-
gestie kreeg de instemming van de overige

leden en besloten werd de kontroleur met
deze taak te belasten.

Veel waardering had het strandschapsbe-
stuur voor het werk dat de Zandvoortse
Reddingsbrigade in de zomermaanden aan
het strand verricht. De vertegenwoordiger
van de gemeente Haarlem in het bestuur

van het schap stelde voor aan het seizoen-

rapport van de kustbrigade op meer ruime
schaal, eventueel via de landelijke pers, be-

kendheid te geven. Op deze wijze, meende
hij, zou het publiek op de gevaren van de
zee attent worden gemaakt. De gedachten-
wisseling die hierop volgde leidde tot een
nieuwe suggestie de voorlichting en infor-

matie te verbeteren. Eén der leden wees
op de mogelijkheid het publiek in voor- en
hoogseizoen via de massa-media radio en
t.v. over de gevaren van zwemmen en ba-
den in zee in te lichten.

Ook deze gedachte vond algemene bij-

val en voorzitter Nawijn zegde toe het idee

voor te zullen leggen aan het Contactor-
gaan van de Noordzeegemeenten.
Verscheidene strandschapsbestuurders toon-

den zich nogal verontrust over wat een van
hen noemde 'het ontstellend tekort aan po-
litiepersoneel aan het strand gedurende de
zomermaanden'. Zou het niet mogelijk zijn

de gemeentelijke reservepolitie bij de
strandsurveillance in te schakelen?, infor-

meerde men. , n 1
|

Voorzitter Nawijn deelde mee dat mo-
menteel gezocht wordt naar een oplossing
voor dit vraagstuk. Zoals bekend mag de
reservepolitie niet gebruikt worden voor re-

guliere politiediensten, maar wellicht be-

staat er toch een mogelijkheid de reservis-

ten Nvoor bewakingsdiensten aan het strand
in te zetten. Hij geloofde niet dat de enke-
le jaren geleden beëindigde bijstand van de
rijkspolite in de zomermaanden, in de toe-

komst opnieuw zal worden verleend.

'Komt dit door de bijstand van het korps
aan de gemeente Amsterdam', vroeg de
hoofdstedelijke vertegenwoordiger in het
strandschap. 'U hoeft zich niet schuldig te

voelen', repliceerde de heer Nawijn, 'het

verdwijnen van de bijstand is het gevolg
van een herindeling van de rijkspolitie in

de regio'. i

Doen zich aan het strand moeilijkheden
voor door de vrijere omgang tussen man-
nen en vrouwen, jongens en meisjes?, wilde
de vertegenwoordiger van • het ministerie

van volksgezondheid, dr. Kedde, weten.
M.a.w. ondervindt de doorsnee strandbe-
zoeker hinder van het veranderen van de
seksuele moraal en het verdwijnen van de
seksuele taboe's in onze samenleving?

De beide vertegenwoordigers van het ge-

meentebestuur van Zandvoort in het strand-

schap, de heren A. Kerkman en J. L. C.
Lindeman, waren vrij positief in hun oordeel
over het gedrag van de strandbezoeker. Er
zijn maar weinig klachten over wangedrag
aan het strand. De heer Lindeman zei, dat
de evolutie op het gebied van de seksuele
moraal eenvoudig niet viel tegen te houden.
Waar men nu nog moeite mee heeft zal

over vijf of tien jaar heel gewoon worden
gevonden, aldus spreker.

'Loopt u hiermee vooruit op een even-

tueel verzoek om aan 't strand een naturis-

tenkamp te mogen stichten', vroeg de heer
Kerkman. 'Nee', antwoordde de heer Linde-

man, 'ik signaleer slechts een aan de gang
'zijnde ontwikkeling'. " '

Tijdens de verdere diskussie over dit on-

derwerp merkte een der leden nog op dat
'eerbaarheid wel een bijzonder vaag begrip

is' en voorzitter Nawijn zei, 't is net zo
erg als je het zelf vindt'.

De leden van het strandschap waren het

erover eens dat de verdraagzaamheid en
discipline van het publiek aan het strand
voorbeeldig moeten worden genoemd. Ook
op drukke en warme dagen in 't zomersei-
zoen, wanneer honderdduizenden zich op
een strook van enkele kilometers strand
verpozen, vormen incidenten een hoge uit-

zondering. En met deze waardering voor
het goede gedrag van de strandbezoeker,
eindigde de openbare bijeenkomst van het
bestuur van het Strandschap Zandvoort.

Rest nog te vermelden dat de voor deze
vergadering vastgestelde agenda, waaron-
der vaststelling van de begroting van het
schap voor 1970, ongewijzigd werd goed-
gekeurd.

hier
staat
uw
brief
De wil van de Kiezer?

Het kwasie-democratische verhaal van de
heer Wels in de Zandvoortse Gemeente-
raad, naar aanleiding van zijn bedanken
voor de Boerenpartij raakt kant noch wal.

De heer Wels dankt zijn zetel (restze-

tel!) aan slechts 2i5 P.B.-stemmen en ver-

der aan de rest-stemmen van andere par-

tijen. De kiesdeler was 515 stemmen.
Als de heer Wels zo'n goede democraat

'Is, als hij zegt te zijn, stelt hij zijn zetel

ter beschikking van de Partij van de*' Ar-

beid, welke n.l. na ' de Boerenpartij over
de grootste stemmenrest beschikte. Zij

hebben er nu zeker recht op en zouden er

in elk geval een beter gebruik van maken.
K. Sant,
Bentveld.

FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging

Voor de blijken van belangstelling onder-
vonden tijdens ziekte en na het overlijden

van onze lieve huisgenoot, vader, groot- en
overgrootvader

JACOB KOPER
betuigen wij langs deze weg- onze welge-
meende dank.
In het bijzonder Dr. Drenth voor de toege-
wijde hulp aan hem verleend.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTES ZANDVOORT

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort maakt be-

kend, dat met 'ingang van maandag 22 de-

cember 1969 gedurende een maand voor
een ieder ter inzage ligt het bestemmings-
plan 'Duindoornlaan 37'.

Gedurende de termijn van de ter inzage-
ligging kan een ieder schriftelijk bij de ge-

meenteraad bezwaren tegen dit ontwerp
indienen.

Zandvoort, 12 december 1969
,

De burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN.

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort en mevr.
Nawijn-Hamburger zullen ten raadhuize een
nieuwjaarsreceptie houden op vrijdag 2 ja-

nuari 1970 's avonds van 8—9.30 uur.

Bekendmaking

De direkteur van de dienst van publieke
werken maakt bekend, dat er op 25 en 26
deember (kerstdagen) geen huisvuil zal

worden opgehaald.
Voor het gratis afgeven van huisvuil is

het vuillaadstation aan de Van Lennepweg
geopend op woensdag 24 deember 1969
van 8-12 uur en van 12.45-17 uur, op za-

terdag 27 december 1969 van 9-12 uur en
op woensdag 31 december 1969 van 8-12
uur en van 12.45-17 uur.

Het huisvuil van donderdag 1 januari
(nieuwjaarsdag) zal op vrijdag 2 januari
1970 worden opgehaald.

C. H. VOGT.

lootje

rijden!

Bekendmaking

De burgemeester van Zandvoort brengt in-

gevolge artikel 22, 2e lid Wan de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare ken-
nis, dat de raad dier gemeente bij besluit

van 16 december 1969, no. 7 op grond
van artikel 21' van vorengenoemde wet
vorengenoemde wet heeft verklaard, dat
voor het terrein ten noorden van de voor-
malige trambaan en grenzende aan de
Kostverlorenstraat (oostzijde), , welk ge-

bied op de bij bedoeld besluit' behorende
kaart met een rode omlijning is' aangeduid,
een bestemmingsplan wordt voorbereid en
daarbij heeft bepaald, dat het verboden is

binnen dat gebied, zonder of in afwijking
van een schriftelijke vergunning van burge-
meester en wethouders (aanlegvergunning):
a. opslagplaatsen, vuilstortplaatsen en

puinstortplaatsen aan te leggen;
b. terreinen op te hogen of af te graven

en kanalen te graven;
f

• c. werken, geen bouwwerken zijnde, of
k

werkzaamheden tén behoeve van het
stichten van '"fokkerijen van varkens,
nertsen e.d. te verrichten;

d. paden, wegen -en andere verhardingen
aan te leggen;

e. parkeerterreinen, sportterreinen, tennis-

banen, kampeerterreinen, speeltuinen en
soortgelijke objekten aan te leggen;

f. ondergrondse of bovengrondse telefoon-
leidingen, energieleidingen en transport-
leidingen voor gassen of vloeistoffen

aan te leggen.
Genoemd besluit ligt ter gemeentesekreta-
rie voor een ieder ter inzage.

Zandvoort, ' 16 december 1969

De burgemeester voornoemd,

A. NAWIJN.
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Neem uw brood, koek,
biscuit en beschuit

van Bakker van derWerff
Gasthuisplein 3, telefoon 2129

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 11

Zandvoort

Tel. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en
' assurantiën.

Kerstbomen
Bloeiende planten

Groen hulst enz.

kwekerij P. van Kleeff
VAN STOLBERGWEG 1a

Gaopend tot s' avonds 9 uur

Zoek nu reeds een boom uit

Aflevering op de door U gewenste dag

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-

vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man

Uw vertrouwens-man.

fm H&fllyK dat U

WASUNIE, Haltestraat 63b,

telefoon 4417.

U kunt het ook door ons laten doen,

vla onze wasserij 'SNEL'.

Lakens, tafellakens, enz. of uw ge-

hele was!

Belangrijke
TELEFOONNUMMERS
EN ADRESSEN

2000 Brandmelding

4444 Politie (alleen noodgevallen)

3043, 3044, 30S5 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver-
keer, kiosk Raadhuisplein

3569 Sekretariaat 'Groene Kruis'.

Vinkenstraat 1

8

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver

lorenstraat 68

(023) 242212 Garage Flinterman, Zand

voortselaan 365, Bentveld, SAAB
service-dealer

2424 Autobedrijven 'Rinko', Ford service

en verkoop. Oranjestraat 2-12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, centrale verwarming

oliehaarden, gasforn., wasautomaten

(023) 265185 Singer' Naaimachines vert.

H. Houssart, rep. en demonstr.. Rijks-

straatweg 122, Haarlem

(023) 287487 Singer Naaimachines vert.

P. Houssart, rep. en demonstr. Edin-

burghstraat 5, Haarlem

2382 Zuster E. Reitsma

4519 Diamont Shop, fa. Barber & Zn.,

Badhuisplein 10

3648 KOLEN BESTELLEN?
TER WOLBEEK BELLENI

(023) 288277 Telefonisch Service Bur. en
Boodschappendienst, dag en nacht

4245 Psychologisch Test- en Advies-Cen-
trum, Jac. v. Heemskerckstraat 53

Komt U ook a.s. VRIJDAG mosselen eten in

„De Kousepael"? ^
O.a.: gekookte, gebakken mosselen J§
met brood; mosselen met paté, toast M|
en boter. 'jf

Gebakken SCHOL met brood.

Speciale gelegenheid voor recepties en partijen.

VRIJDAG 26 DECEMBER GEEN MOSSELEN!

Bar-Café-Restaurant

„DE KOUSEPAEL"
Haltestraat 25

ZANDVOORT

Schilders-

bedrijf

Telefoon 2638

WIE wil ons kantoor en magazijn schoonhouden?
3x2 uur per week.
's ochtends of 's avonds en één maal in het
weekeinde. Loon ƒ 5,— per uur.

N.V. Kracht -landbouw
Prinsesseweg 54 — Zandvoort — Tel. 4341

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Autoverhuur D. F. Pleters
Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett • Volkswagens -

Opeis Kapltan • Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.
Haarl.str.2, tel. 4200 en 3652

PANDEN v. geldbelegging
te koop gevr. N.V. Make-
laardij 'VEMA', tel. 02560
7767.

c
lflode du ^aóóacje 9

voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TELEFOON 5965

hoge rente
+dagelïjk$e
berekening

U kunt alle geldzaken via de
Nutsspaarbank regelen. En hoe!

De kosteloze en uitgebreide service
geeft u steun bij het beheer van de
gezinsfinanciën.

Laat dus uw

SALARIS .1 PENSIOEN

* A.O.W. ™ A.W.W.
rechtstreeks overmaken naar
de Nutsspaarbank

Vlot en feilloos worden alle

betalingen door de computer verricht.

De N,V. de Stoop, direkteur C. Keur, Hotel Keur, Zeestraat 49-51, alhier, zal

per 31 december 1969 haar exploitatie doen eindigen en dankt hiermede haar

clientèle.

De exploitatie zal worden voortgezet door de heer L. A. M. M. Duivenvoorde

Hotel Keur zal wegens inventarisatie gesloten zijn van 24 december tot en met

1 januari 1970. '

SCHOENREPARATIE-BEDRIJF

HARMS
Zuiderstraat 8 - Telefoon 2740

Goed, vlug en niet duur!

WARME SCHAPENVACHT INLEG-ZOLEN
VOOR LAARZEN .'. f 2,45

/oor elk klusje of karwei, het hout van

W» JANSEN hoort er hij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuiverings-

installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107.

„het mooiste van het mooiste"

DAMESMANTELS
keuze uit 200 stuks

o.a. met edelbontkragen als nerts, blau'wvos,

bisam, e.a.

79,-
BONTMAHTELS

Originele nertsmantels (uitgelaten, dus het fijnste

van het fijnste), bisammantels, persianermantels,

enz., enz.)
Enige voorbeelden:

LANGE LAM MANTEL <

(pracht kwaliteit) f 375,

—

LANGE PERSIANERMANTEL ƒ 890—
KORTE OCELOTMANTEL f 450,—
NERTSKOPMANTEL f 950,—

j

»/4 JEMENMANTEL f 275,—
Een fabuleuze, gevarieerde kollektie

DAMESBONTHOEDEN - BONTSTOLA'S - KRA-
WATTEN beginprijs f 39,

—

Mevr. J- Collewijn
' i\

i \ ^(mannequin) '

. ,^<LEINE ; HOUfSTRAAT 24~' —
' HAARLEM

HONDENTRIMSTEF
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster
Trimt bij U aan huis.

Kostverlorenstraat 1 2

1

Telefoon 4024.

Van Kessel

voor pianostemmen
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

«««Sf.
iTOO* ^e\^°°

n

V\aai

jan*
•öSfeSSS*-'*'

tfaa'

SP'
,aavt*

,datn-
Zan°

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
, van een erkend, installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van Installaties of onderdelen voor zelfbouwers

BEHAN6
KEUR -VERF

Paradijsweg 2

t.o. Politiebureau

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)
316092 - Haarlem.

Zeer prettige

feestdagen
namens

Notten
HALTESTRAAT 59

KINDER- EN BABYKLEDING

Jongens Tinneroy overhemden, stretchbroeken

Vistram OVERALLBROEKEN 116 t/m 128

TRUIEN • SPENCERS - VESTEN

ROKKEN - GEBREIDE JURKEN
TUNIEKPAKKEN - SJAALS

JACKS • MANTELTJES

PETIT BATEAU ONDERGOED
WANTEN SPORTKOUSEN

BABY MAJO'S - TIENER MAJO'S f 8,95

PYAMA'S - Robson JONGENSPYAYMA'S

ABONNEERT U
,op de

ZANDVOORTSE COURANT i

1

Achterweg'" 1 -'Telefoon ÉlSS

RaDi'^ör

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming

Dr. a A. GERKESTRAAT 40 xd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

De Kerstman

arriveert zaterdag 20 december
om 2 uur

weer bij

Fa. SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

Ieder kind onder geleide ontvangt een surprise!

Een greep uit onze
KerstartikeSen

Kerstballen

Kerstkleden
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agerij Burger
HALTESTRAAT 3

Wenst U sfeervolle Kerstdagen
en een Voorspoedig 1970

Voor soep
Ossestaart

Schenkel met pijp

Mager poulet

1,79

2,55
3,65

500 gram

Doorregen poulet 2,25
Mergpijpen 0,50
Soepbeen 0,50
Krabbetjes 2,48
Hamschijf 2,48
Varkenspootjes 0,50

500 gram

Heerlijke vleeswaren
150 gram pekelvlees

„ Lever

Gebr. rosbief

„ Gebr. fricando

„ Achterham

„ Gebr. gehakt

„ Saks

„ Boterhamworst

„ Osseworst

„ Cervelaatworst

Pate

„ Boerenworst

„ Hongaarse mix

0,89
1,19

1,59

1,59

1,59

0,69
0,69
0,79
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

Bestel tijdig Uw Kerstrollade

500 gr. Haasfilet 5,20

Vark. rollade 4,88
Lende

Vark. frikando 4,98

Rund. rolladè 4,88

Lende rollade 5,75

Rosbief 4,88

ii

ii

ii

ii

500 gr. Ossehaas
Entre cöte

Dikke lende

Staartstuk

il!*

ai*
5%

ii

ii

U,-
5,75 '|

5,75 S

500 gr. Kalfs frikando 5,98 |
lappen 4,98 M
aas 8,— g

Kalfs schnitsels ) -g £f\ 8
biefstuk [ IjOU

ii

ii

ii

ii

n

ii
oesters per 100 gram

ü

MBt&OMNEBmSSm

II

tl

500 gram Fijne riblappen 3,98
„ Bieflappen 4,15

Osselappen 2,98
Hamlappen 4,68
Lamsbout 3,98

„ LamSlappen mager 2,98

„ Lamskarbonade 1,98
1 KILO Lamskarbonade 3,50

Graag vooruit bestellen
Pekingeend 2,25 500 gram
Baby kalkoen 2,88
Kalkoen 2.75 „

950 gram 'Hele kip

1050 gram Hele kip

5 Kroketten

10 Bitterballen

500 gram Patat Frites

3,25
3,78
0,89
0,89
0,89

Diverse ijstaarten en

Chipolata puddingen

Vele barbeque en fondue sausen

GAARNE TONEN WIJ ONZE SORTERING IN DE WINKEL

Filet American 0,98
2 stuks 1,78

Zolang de voorraad strekt bij vleess 1 fles SHERRY en 1 fles VIN ROSÉ (Lecoq rouge) samen 4,98

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944

VOOR ALLE ZONWERINGEN,
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933

SNSBlIBssW;-f% IBÏfSfisSMIi

tffiSj Speciale

Aanbieding

M Jenever 8,75 p,

Oude jenever 8,95 p.

$% Vieux 8,95 p.

sjs Citroen jenever 7,95 p. ltr.

_M Citroen BRANDEWIJN ... 6,95
BESSENJENEVER ....

ltr. eü»
ltr- £*§
ltr. M

i=B
p. Sherry, 3 flessen 10,

—

%
»5 Sandeman Sherry 5,95

J§ Black & White whisky 15,45

White Label whisky .... 13,95

Hj9 Johnny Walker 15,95O Ballantine 15,95
KyQ White Horse 15,95

^ Remy Martin 19,50

0; Cognac Bisquit*** .... NU 15,95

Bisquit Monopole 13,95

m

m

m

l$j

i
Courvoisier 16,95
Hennessy 16,95

Martell NU 15,95

&f Drambuie 16,85

|ö D.O.M. Benedictine 16,75

Pt Grand Marnier 15,25
$ï$ Cointreau 15,95
t<ï Pernod p.ltr 17,95

J<$ Vieille Cure 16,85
eaiit

_fe

CHAMPAGNE:
Pommery en Greno
demi sec 13,35

Pommery en Greno
brut 14,35

im WIJNHANDEL

m

&

§

8

Van Deursen
Kerkstraat 12 — Telefoon 2532

ZIEKENFONDSVERZEKERDEN
Zij, die per 1 januari 1970 wegens overschrijding der

loon- of welstandsgrens, zich particulier dienen te ver-

zekeren, doen er verstandig aan zich te wenden tot:

ASSURANTIEKANTOOR

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28, Zandvoort

ALLE VERZEKERINGEN
Telefoon 3394

Wij sluiten de verzekeringen nog voor de oude premies,'

dus GEEN VERHOGING.

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023 • 24 28 30

^oróetterie

ciióon cjcince.

' daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

VAMOR-RIJSCHOOL

P. C. Laarman - Frans van Sprang
Nic. v.d. Laanstr. 5 rd., Haarlem, tel. 023-326278

Met ingang van 14 AUGUSTUS iedere donder-
dagavond theorie in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht 41, aanvang 20 uur.

Ook toegankelijk voor niet-leerlingen!

Wij lessen met NSU - Opel/Kadett • Opel/Re-
kord • Vrachtwagen - Scooter.

Nu kip aan spli

HELE KIP

f4,50

Snackbar Sieffers
STATIONSPLEIN 5

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingsbedrijf

• AANLEG

• OMBOUW
• ONDERHOUD

• REPARATIE

¥ CENTRALE VERWARMING

• AARDGAS-INSTALLATIES

• OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies!

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972

cMuto en ^serhuurbedryl

f^andvoort'

SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

Abonneert U op da Zandvoortse Courant

J^erét ^ÏÏlenu 1969
Café-Restaurant-Bar

„DE KOUSENPAEL"
Haltestraat 25 — Telefoon 02507-2567

Crabcocktail
of

Paté, toast, boter.

®*®

Heldere schildpadsoep

Reerug
spruitjes, lof, doperwten

Kastanje puree

„SABAYON"
s»a

Koffie

Prijzen inclusief bediening en B.T.W.

fl 25.00

Heldere ossestaartsoep

s*a

Tongfilets
Garnalensaus

Worteltjes, aardappelen puree

Sorbet „Kousenpael"

(6*8

Kalkoen
Compóte

Aardappelkroketten

<S*_

„SABAYON"
®¥3

Koffie

1
e

Prijzen inclusief bediening en B.T.W.

fl 27.50

TAFELRESERVERING GEWENST.

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf • Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

47.50
voor
10 rijlessen
Vervolg- en losse

lessen: f 7,50
Fonkelnieuwe V.W.'s

Zandv., Oosterparkstr. 41,
telefoon 25 07 • 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,IRMA'
Gedlpl. VAMOR
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p&U en. spel

S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

fedstrijduitslagen

,terdag 13 en zondag 14 december.
Alle wedstrijden afgelast.

fedstrijdprogramma

igterdag 20 december
W.O.L.-Zandvoortmeeuwen

10. Umuiden 5-Zandvoortm. 2
28. SIZO 10-Zandvoortm. 4

)dt.piranten:

52. Zandvoortm. b-Haarlem b
67. 'Zandv.m. c-Haarlem c

70. Zandv.m. d-Haarlem d

88. Hillegom c-Zandvoortm. f

91. O.G. f-Zandvoortm. g

pupillen
V

A:

179. Haarlem 1-Zandvoortm. 1

Zandvoortm. 2-HFC 2
194. EDO .3-Zandvoortm. 3
198. Geel Wit 3-Zandvoortm. 4

201. HBC 5-Zandvoortm. 5
204. Zandvoortm. 6-DCO 5

Pupillen B:

207. Zandvoortm. a-BI'daal a

216. Zandvoortm. b-SHS a

218. EDO c-Zandvoortm. c

229. Halfweg b-Zandvoortm. e

Zondag 21 december:

14.30 u.

14.30 u.

10 u.

14 u.

14 u.

14 u.

i 15.15 u.

15.15 u.

11 u.

11 u.

11 u.

13 u.

11 u.

11 u.

11 u.

12 u.

11 u.

11 u.

Zandvoortm.
Zandvoortm.
Zandvoortm.
Zandvoortm.

4-Velsen 4

5-EDO 5
6-OG 3
7-KIC 5

Zandvoortm. 9-THB 4

Junioren:

127. Zandvoortm. b-Concordia b

131. Sp.vogels a-Zandvoortm. c

135. Zandvoortm. d-Concordia c

139. DSOV a-Zandvoortm. e

12.15 u.

9.45 u.

12.15 u.

12.15 u.

9.45 u.

12.15u.
9.45 u.

12.15 u.

14.30 u.

'Sporting Club Zandvoort'

Badminton-teams spelen thuis

As. zaterdagavond zal er in de Sporthal

weer van top-badminton zijn te genieten.

De drie teams van Sporting Club spelen

dan n.l. een thuiswedstrijd in de kompetitie

van de Ned. Badminton Bond.

De wedstrijden, in totaal 24 partijen, be-

ginnen morgenavond om 19 uur.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Aan de turnkampioenschappen van de Ken-
nemer Turnkring die op 21 december a.s.

in Haarlem plaatsvinden, zal door 3 meisjes
van OSS in de 'keurklasse' worden deel-

1

genomen. ' »^
Opnieuw gaat het KNGV op zoek naai

jeugdige gymnasten in Nederland, die aan-

leg hebben om voor een speciale training

in aanmerking te komen. Het OSS-jeugdlid
Betty van Soolingen is reeds geruime tijd

in 'jeugdig talent' opgenomen en traint op
geregelde tijden in de prachtige zalen van
de Academie voor Lichamelijke Opvoeding
te Den Haag. Het is niet uitgesloten dat
na de selektie nog meer meisjes uit OSS
in de training worden opgenomen.

In verband met de Kerstvakantie zullen

van 20 december 1969 t/m 4 januari 1970
geen lessen worden gegeven.

Afdeling volleybal:

Na een spannende, enerverende strijd heb-
ben de OSS-heren in de Kennemer Sport-
hal de punten met de OVRA-ploeg moeten
delen (2—2).
Nog twee wedstrijden zullen dit jaar in

de Kennemer Sporthal te Haarlem plaats-

vinden en wel voor heren op 22 december
tegen PWN en voor dames op 29 decem-
ber tegen Triumph.

Voor de jeugd, die van 7—8 uur in de
Wim Gertenbachschool eveneens onder lei-

ding van de heer Mint traint, zal geen na-

inschrijving voor de kompetitie plaatsvin-

den. Eerst na gedegen voorbereiding zal

dit gebeuren. Aanmelding voor deze groep
alsnog aan de zaal.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Programma zaterdag' 20 december:
Adspiranten:
69 Bloemendaal b—TZB a 15.15 u.

103 TZB b—HBC d . 14.30 u.

127 Spaarndam b—TZB c 15.15 u.

Pupillen A:
186 WH 1—TZB 1 11 u.

Programma zondag 21 december:

Senioren:

Vriendschappelijk

TZB 1—Schoten 1

52 TZB 3—Velsen 6
78 TZB 5—SHS 5
98 TZB 7—SHS 7

Junioren:
132 Bloemendaal b—TZB a

12 u.

12u.
14 u.

14.30 u.

n&sUeld wo-i- u-K-ice-f-

Wie een mooie briefkaart van de sympathieke held Floris wil hebben, kan die bij

UNICEF krijgen. Het Kinderfonds heeft wan de N.O.S. — en van de akteur zelf —

de toestemming gekregen de hierbij afgebeelde foto aan te bieden van de hoofdfiguur

van de televisieserie .'Floris*, die elke zondagavond om vijf over zeven wordt uitge-
f

zonden om de jeugd te amuseren en te ontspannen.

Wie f 1,50 aan UNICEF stuurt krijgt de fotokaart franco thuis. Betaling door over-

schrijving van zoveel maal ƒ 1,50 als U fotokaarten wilt ontvangen op giro 7515 ten

name van UNICEF, Den Haag. Voor wie geen giro heeft: f 1,50 in postzegels ekstra

plakken op een met 20 cent gefrankeerde briefkaart, geadresseerd aan UNICEF,

Postbus 1857, Den Haag. Voor elke foto móet in dat geval één briefkaart worden ge-

stuurd. Zowel op giro als op briefkaart alleen maar vermelden: FLORIS.

mededeling aan onze abonnees
Het ministerie van Economische Zaken heeft de Nederlandse Nieuwsbladen toe-

stemming gegeven voor een noodzakelijke verhoging van de abonnementsprijzen.

Alle nieuwsbladen zullen van deze mogelijkheid gebruik maken of hebben dat

reeds gedaan. Ook de prijs van de Zandvoortse Courant zal In bescheiden mate

worden verhoogd. Vanaf 1 januari 1970 zullen wij de volgende bedragen in re-

kening brengen: per jaar ƒ 11—; per post ƒ 13,— en buitenland ƒ 15,—

.

Onze abonné's, die in de komende dagen en weken hun abonnementsgeld voor

1970 per postglro aan ons overmaken, verzoeken wij met bovenstaande prijs-

wijziging rekening te willen houden. Bij overschrijving op onze postgiro 1918910

gaarne vermelden: Drukkerij Oudt v/h Gertenbach. Bij voorbaat hartelijk dank

voor uw medewerking. De uitgever

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

'

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
J. G. Anderson, Kostverlorenstcaat 4,

telefoon 2058.
P. Flieringa. Brederodestr. 1, tel. 2181.
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091.
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,
J. F. Zwerver, Julianaweg 1a, tel. 2499.
telefoon- 5600.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 20 en zondag 21 december:
Zr. A. van der Linde, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

APOTHEEK:
20—26 december:

Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71,

telefoon 3073.
Zondag 21 december:

Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 32 33.

Wij wensen al onze vrienden en be-
kenden een vrolijk Kerstfeest en eei;

voorspoedig Nieuwjaar 1970 toe.

Fam. H. W. Clamót,
Prinses Beatrixstr. 35,
Harlingen.

Bridgeliefhebbers
Komt U eens kennismaken met ons

clubje „BRIDGEN VOOR PLEZIER".

De naam zegt alles.

Clubavond dinsdag vanaf 6 januari,

half acht in het Gemeenschapshuis.

Ook inl. tel. 2926 en 4085.

BLOEMENMAGAZIJN
1»„NOORD

H. Schniedewind-Paap
Vondellaan, telefoon 4320

wensen U gelukkige kerstdagen.
Tevens houden wij ons aanbevolen
voor AL uw kerst- en bloemstukken.

KERSTBOMEN v.a. f 2,50.

UITSLAG VERLOTING

t.b.v. WELFAREWERK
Op de hierna volgende nummers van de
verloting t.b.v. het welfarewerk zijn de
prijzen gevallen:

1584, 879, 2723, 2970. 1310, 2611, 1409,
1383, 1696, 1176, 2547, 2026, 523, 222,
2070, 729, H69, 2284, 1936, 2854, 535
en 442.

LOODGIETERSBEDRIJF

Th. J. A. Spolders
Wilhelminaweg 20

GESLOTEN
van 25 december tot 5 januari.

PREDIKBEURTEN

HERVORMDE KERK. Kerkplein

Kerk:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

Wijkgebouw Noord:
10.30 uur: ds. E. Saraber (van Voor-
schoten).

Jeugdkapel:
10.30 uur: de heer C. Spaans.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

Zondag 14 december:
18.30 uur: ds. D. van Dijl (Heemstede)
Jeugddienst m.m.v. Les Troubadours du
Seigneur., ....

-GEREFORMEERDE KERK."
Julianaweg 15

Zondag 21 december:
10 uur: ds. B. Boelens, Castricum.
19 uur: ds. J. de Waard.

PAROCHIE ST.AGATHA, Grote Krocht

H.H. MISSEN:
zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30 u. gj

BIJKERK NOORD, Linnaeusstraat

H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 1 1 u.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag 3 uur n.m. Samenkomst in 'Pniêl',

Zuiderstraat 3.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Madoerastraat 1, Haarlem N.

Zondag 9.30 en 16.00 uur;

Woensdag 20.00 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 10.00 uur: korte bijbelbespre-

king, Paradijsweg 16 te Zandvoort.
Maandag 19.30 uur: bijbelstudie. Para-
dijsweg 16 te Zandvoort.
Zaterdag 9.30 uur: korte bijbelbespre-
king, Paradijsweg 16 te Zandvoort.

HUMANISTISCH VERBOND
Zondag 21 december:

9.45 uur: Hilv. I, radiotoespraak door de
heer C. van Rijsinge. Nabespreking uit-

zending 16 en 23 november (II).

Hervormd Kerkkoor
Dirigent: Henk van Amerom

KERSTCONCERT
op zondag 21 december 1969 in de

Hervormde Kerk, aanvang 8 uur n.m.

Medewerking: Paul van Veelen, orgel.

Vrij entree • Ingang uitsluitend via de

torendeur.

A. H' Wijnads
Tandarts

AFWEZIG
woensdag 24 en woensdag
31 december.

Te huur: kleine gem. zit-

slaapk. m. cv., balcon.

Telefoon 4801.

Gezellige Kerstdagen en
een gelukkig 1970 wenst U
de Dierenbescherming
Zandvoort, en denkt U er

wel aan geen botjes van
wild en gevogelte aan uw
huisdier te geven.
En voor 31 dec. een goede
raadl Als het vuurwerk
gaat beginnen, houdt uw
huisdier dan goed binnen.

DIERENBESCHERMING
secr. Lorentzstraat 238,
telefoon 4561.

Aangeb.: mod. Rembrand
gashaard. Tel. 2066. Dr.
Mezgerstraat 44.

Te koop: bontmantel, Ie

kwal. merk bisam, grote

vellen. Thorbeckestraat 35.

Te koop gev.: beleggings-
huis. Kostverlorenstraat' 113
Telefoon 4479.

Voor een goede huwelijks-

of kinderreportage
ROB LANGEREIS,

)i Koningstraat 25, tel. 3233.

TE KOOP:

BUNGALOW te Zandvoort

Leeg te aanvaarden. Telefoon 4518.

Kerstmis 1969

in de

czMlbatroó

te Zandvoort

mm In een uiterst sfeervolle om-
|S1 geving bieden wij U een onver-

fp3 getelijk kerstdiner bij kaars-M Hcht.

p& Eerste Kerstdag treedt voor U

S op:

ÉÉ Cabaret FRIK a FRAK
ï^j Tweede Kerstdag is uw gast-

<fe
vrouw

ij COBI SCHREYER
üi met muzikaal

ö entertainment van

M JIM MEIER

§ MENU
|H Réveillon de Noël
eca Tomates farcies aux crevettes

bws Potage au cèleri

5 Vol-au-vent avec

Hf rêgout aux chanterellesm • * «

o!» Fantaisie hawaïenne

|i| Faisan de Normandie
§C3 arrosé de Calvados^ Macédoine de légumes
fVf» Puree aux clémentines

f£f
* * *

èiS Pamplemousse de Rémy
iÉS! * * *

f^Ji Fondue de Noël
<igS aux sauces variées

|i| Baquettes6 Salade mixte

ÉSi Fromages
«m « * *

m? BOche de Noël

K? Café

Inl. en reserveringen 'Albatros',

Haltestraat 26a, tel. 02507-
2524, b.g.g. 02208-4854.

Wie heeft er een blauw
meisjesfietsje gezien, omg.
speeltuin plan Noord. Fran-

ken, v. Lennepweg 53/7.

Te koop: Glas 1204 '65,

i.z.g.st., / 1800,-. Bredero-
destraat 25.

Thuiswerk gevr. Br. ond.
nr. 10001 bur. Zandv. Crt.

Ingezetene zoekt kl. ongem.
etage. Br. ond. nr. 10004
bur. Zandv. Crt.

Gevr.: winkelhuis met wo-
ning. Br. ond. nr. 10002
bur. Zandv. Courant.

Aangeb.: papieren voor ca-

fé en aanverwanten. Br. nr.

10003 bur. Zandv. Crt.

Een witte cyclaam is toch

oog altijd de koning van de
Kerstplanten.

Bloemkwekerij
DE NOTEDOP

heeft ruime keuze en de
kweker waar kwal. wordt
geleverd. P. Heemskerk,
Zandvoortselaan 183.

Bé Boterhoven de Haan
gedlpl. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avondsl

U kunt het

toch niet

afschreeuwen . .

wanneer TJ de goede hoe-
danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.

In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.

Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg 1

Telefoon 2135

pÉf Kerstaanbieding

postzegels

2 Engeland Olympiadeblok-
ken + 4 postfrisse Europa-
series + serie Indonesië +
10 mooie zegels van Engel-

se Postkantoren Overzee +
Efimexblok + 7 goede ze-

gels + 6 interessante se-

ries + 27 versch. Churchill-

zegels (hoog nominaal) +
boekje DDR (cat. 30 gld.),

10 Ned. anti-TBC + Kind
45 cents + 10 fraaie zegels
Ned. & Koloniën. Alles sa-

men slechts ƒ12,50.
Franco toezending, na over-

making van f 12,50 op
postgiro 533894 t.n.v. J.

W. Leuring, Rotterdam.
Geen afhalen. Rembours na
toezending van 2 gulden in

postzegels aan Handelshuis
Pandora, Postbus 282, Rot-
terdam.
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Kruiswoordpuzzel

aa** zei

Tot de standaard-offers behoort het loper-

offer op h7. Ofschoon ik er reeds vele tien-

tallen onder ogen heb gekregen (in feite

moeten op h7 duizenden lopers zijn ge-

offerd in de loop der tijden), blijf ik er

door geobsedeerd. Enkele maanden geleden

kwam in de partij Polugajevsky-Tal een bij-

zonder mooi h7-offer voor; omdat de be-

treffende partij in alle mogelijke rubrieken

en tijdschriften gepubliceerd is, wil ik haar

niet op deze plaats herhalen. Een aardig

geval vond ik ook de volgende partij.

Torre-Rogoff

Jeugdkampioenschap, Stockholm 1969

1. e2-e4, c7-c6, 2. d2-d4, d7-dS, 3. e4xd5,
c6xd5, 4. c2-c4, Pg8-f6, 5. Pb1-c3, e7-e6,

6. Pg1-f3, Lf8e7, 7. c4xd5, Pf6xd5, 8.

Lf1-d3, 0—0, 9. 0—0, Pb8-c6, 10. Tf1-e1,

Pd5-f6, 11. Lc1-g5, b7-b6, 12. a2-a3, Lc8-

b7, 13. Ld3-c2, Lb7-a6, 14. Tal-cl, Ta8-c8,

15. Dd1-d2, Tf8-e8, 16. Dd2-f4, La6-b7 (De
manoeuvre Lc8-b7-a6-b7 is bepaald onge-

lukkig geweest. Wit profiteert thans met

een scherp berekende doorbraak) 17. d4-

d5!, Pf6xd5(?) (Relatief beter, ofschoon

ook onvoldoende, was 17 ed5:, 18.

Lf6;, Lf6:, 19. Te8:+, De8:. 20. Df5, Lc3:,

21. Dh7:+,- Kf8, 22. bc3:, Pe7, 23. Te1

enz.) 18. Pc3xd5, e6 x d5, 19. Lg5 x e7,

Te8 x e7 Zie diagram

•
é^mf'i %»•

1 * !„
~~WB. ÉÉ§ IÜ Hm mm

1BÉ MM. m

Z 3 * JÊÊÊ
6

'
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redaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 15 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs / 11,- per jaar

per post f 13,-; buitenland f 15,-

losse eksemplaren 20 cent
postgiro 1918910,
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT — aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

klok

klokke-
toren

klokke-
daiven

Er bestaat een zeer zeer groot verschil in

architektuur tussen een moderne kerk, zo-

als er thans vele worden gebouwd in nieu-

we stadswijken en een oude, historische

kerk in de binnenstad, zoals we er gelukkig

nog vele, al of niet gerestaureerd, aantref-

fen. Maar één ding hebben belde kerktypen

gemeen: Zij bezitten een lui-klok. En, zoals

vroeger de kerkklok de grote gebeurtenis-

sen in het leven aankondigde: oorlog of

vrede, een natuurramp of een koningskro-

ning, een bidstond of een oogstfeest, een

begrafenis of een bruiloft, zo gebeurt dat

nu nóg. Op dezelfde wijze als waarop in de

Middeleeuwen, met Kerstmis, de kerkklok-

ken, hoog in de toren, de gelovigen oprie-

pen voor de nachtmis, zo luiden nu nóg in

de kerstnacht de klokken van de meest mo-

derne kerk in de allernieuwste woonwijk.

De taal der klokken.

Klokken spreken een taal. De sombere to-

nen van droefheid bij het begeleiden van
een rouwstoet of de welluidende tonen bij

een feest, of de heldere wijs van 't carillon,

hoog vanuit de toren neerdwarrelend over

de stad. Carillonspel heeft altijd iets feeste-

lijks. Zo wordt bijvoorbeeld de vrijdagse

marktdrukte in de fraaie binnenstad van
Amersfoort opgevrolijkt door het klokken-

spel van de Onze Lieve Vrouwen toren, ook
wel — in de volksmond — Lange Jan ge-

noemd, een van de fraaiste Nederlandse to-

rens, samen met de Cuneratoren te Rhenen
een historisch, tweetal vormend.
Op vele klokken staan rijmpjes of spreu-

ken. 'Van een kanon ben ick gegooten",

staat er op een oude klok te lezen. Dit

randschrift bewijst, dat zowel klokken als

kanonnen produkten waren van éénzelfde

gieterij. In tijd van oorlog gingen kanonnen
vóór. Zo stal de stad Groningen in de 80-

jarige oorlog de klokken uit de omringende
plaatsen, zoals Farmsum en Midwolde. In

1550 hadden de Groningers de grote klok

uit de Nicolaïkerk van Appingedam wegge-
nomen. Het zware gevaarte werd op een

wagen geladen en naar Groningen gevoerd.

Maar het was regenachtig weer en telkens

zakten de wielen in de modder weg. Met
veel moeite werd de wagen elke keer opge-

hesen. Eén van de dieven riep, wanneer ze

de wielen weer wat hadden opgevijzeld:

'Wi winnen weer!' In de gemeente Ten Boer
aan het Dampsterdiep staat een herberg,

die de naam 'Winneweer' draagt, ter herin-

nering aan de 'Groninger klokkedaiven'. La-

ter heeft de hoofdstad het weer goedge-

maakt. In 1595 kreeg Appingedam van de

Groningers een nieuwe klok aangeboden.

In de
i

tweede wereldoorlog stalen de
Duitse bezetters uit de meeste Nederlandse

torens de klokken' om deze te laten omgie-

ten tot geschut.
Nederlandse glokkengieters zijn altijd be-

roemd geweest. De oudste vakman is wei

Peeter van den Ghein, die jn het midden
van de 16e eeuw zijn bedrijf in de Zuide-

lijke Nederlanden uitoefende: Mechelen, St.

Truiden en Tienen.

De Petits en Fritsen hadden en hebben
nu nog hun bedrijf in Aarle-Rixtel.

in de 17e eeuw waren de gebroeders

Hemony bekend, vooral in Amsterdam, waar
zij de klokken maakten voor het stadhuis,

het tegenwoordige paleis op De Dam. Ook
de carillons van de voornaamste Amster-

damse kerktorens werden door Pierre en

Francois Hemony gegoten.

Kerktorens.

Kerktorens zijn er in allerlei hoogten en

variaties. Een van de oudste typen is wel de
zadeldaktoren, waarvan er in Friesland nog
ruim 60 voorkomen. Het is een niet al te

hoge toren met een tweezijdig dak, waar-

van de nok altijd in Oost-West richting

loopt. Het dak 'hangt' tussen twee top-

gevels, die al of niet buiten het dak uit-

springen. In Friesland, maar ook in Gronin-

gen en > Drenthe stammen dit soort torens

uit de Romaanse tijd, uit de 5e eeuw dus.

Zadeldaktorens worden in Friesland het

meest aangetroffen in het westelijke terpen-

gebied met als prachtig voorbeeld de toren

van de Martinikerk te Bolsward. Maar ook

in de omgeving van Dokkum komen zadel-

daktorens voor. Van bijzondere historische

betekenis zijn de kerktorens van drie Friese

vissersdorpen: Peasens, Moddergat en Wie-

rum. En wel om de windwijzers. Tegen-

woordig liggen er geen vissersschepen meer
op de rede buiten de dijk. Dat was vroeger

wel het geval. Van de 17e tot 'en met de

19e eeuw was de visvangst in deze dorpen
de voornaamste bron van inkomsten. In de
loop der tijden heeft men in deze vissers-

dorpen 3 scheepstypen gekend, die, dank
zij de duidelijke afbeeldingen van de wind-

wijzers op de torens, bekend zijn gebleven.

Van de 'Snik' of Snikke', die in de 17e

en 18e. eeuw werd gebruikt, een klompach-
tig scheepje met een mast en een bezaan

C tweede mast), staat op het torentje van
de Hervormde kerk van Peassens door

weer en wind bewaard gebleven afbeelding.

De windwijzer van het dorp Wierum be-

staat uit een 'Aek' of Noordzeeschokker— in het begin van de 19e eeuw in gebruik

genomen en herkenbaar aan de vallende

steven en, net als bij de Snik, voorzien van
mast en bezaan.

Omstreeks 1875 werd de Aek vervangen
door de "Blaes' of de 'Blazer', een twee-|

master van goede kwaliteit en grote zee-

waardigheid. 'n Afbeelding van dit scheeps-

type staat op de toren van de Gereformeer-

de kerk van Moddergat.

Een klok in een stoel.

In hetzelfde Friesland hangen de klokken

niet alleen in torens, doch ook in een stoel

of in een huis. Zo'n klokkestoel of klokhuis

bestaat uit een op in»- schuine stand naar
elkaar toelopende palen gebouwd dakje,

dat de vorm van zadeldak, piramide, tent-

dak of helm kan hebben. Onder dat dak
hangt de klok of het klokkenstel. Zo'n klok-

kestoel staat hier en daar naast een kerk,

doch heel vaak alléén op een kerkhof. Klok-

luiden bij een begrafenis is in Friesland een

gewoonte tot vandaag-aan-de-dag. Over
klokhuizen of klokkestoelen in Friesland

werd in de 16e eeuw al geschreven, waar-
schijnlijk zijn ze eeuwen ouder.

Waarom juist in Friesland de klokken "in

daarvoor gebouwde huizen hangen, is niet

geheel bekend. De aanwezigheid van de
klokhuizen in de armere streken zou een
aanwijzing kunnen zijn. De geringere wel-

stand zou dan de oorzaak zijn. In de rijke

gebieden, waar de grond uit vette klei be-

staat, zijn geen klokkestoelen. Sommige
klokhuizen zijn echter zo stevig gebouwd,
dat ze — in kosten — voor een kerktoren

niet onder doen. Ook wordt verondersteld,

dat de regels van de Cisterciënzer orde —
die in het Noorden veel invloed had en
soberheid als deugd had — het bouwen
van torens verboden.

Thans gelden beide overwegingen niet

meer en toch worden er klokkestoelen ge-

restaureerd, zoals in Oosterwolde, en zelfs

gebouwd, zoals te Rottevalle bij Drachten.

De Fries is traditioneel van aard, want ook
zadeldaktorens worden hersteld, zoals te

Medum bij Leeuwarden. Een inzamelings-

aktie leverde hiervoor een onverwacht hoog
bedrag op.

Kloklulders.

In Z.O.-Friesland worden de klokken in

de Adventstijd — van 21 december tot

Nieuwjaar — onafgebroken geluid. Dit

'klokstjüren' of Thomasluiden is een apart

vak. De moeilijkheid is om een bepaald
ritme vast te houden: twee zware slagen

van de grote klok, daartussen het geluid

van de kleine klok, de brandklok en nog 'n

keer de kleine klok. Veel oefening is nodig

om de voorgeschreven kadans te krijgen.

Er zijn er, die meester zijn in het Thomas-
luiden en ze zijn er maar wat trots op

Vroeger werd de klok geluid om de boze
geesten te verdrijven. Mogen ook de kerst-

klokken van vandaag de boze geesten van
deze tijd verjagen en moge gelden de
spreuk, voorkomend op de klok van de St.

Janstoren te Gouda:

'Och mocht ick eens met min geschal,

Verkondigen een oprechten vrede

overal '

.,J:m\
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hier staat uw brief

Zandvoort weer anders dan elders.

Wethouder Kerkman met de aan zijn lei-

band meelopende Wethouder Lindeman,
zijn om het onbenullige begrotingsverschil-

letje van f 17.000,— afgetreden. Een kin-

derachtige vertoning voor volwassen be-

stuurders, men verknoeit zijn energie aan
dit soort irreële zaken.

Een burgemeester, die z'n tijd verlum-

melt door voor joker bij de Commissaris
van de Koningin te gaan staan, om het door

een deel van de Zandvoortse bevolking ge-

kozen raadslid van der Pas uit de Gemeen-
teraad te houden.

Het is daarom geen wonder, dat de nieu-

we Noordbuurt door gebrek aan visie en

een behoorlijke planning totaal verknoeid is.

Een buurt waar woonhuizen en industrie

rioor elkaar gebouwd zijn en om deze buurt

vloeiend in het unieke duinlandschap te la-

ten overgaan, bouwt dit Gemeentebestuur
er een muur van torenflats omheen.

Hopelijk maakt de Minister van Binnen-

landse Zaken een eind aan dit dorpse ge-

knoei door Zandvoort bij de Gemeentelijke
herindeling te betrekken.

K. J. N. KRAMER.

Zondagavond gaf het Hervormd Kerkkoor

o.l.v. Henk van Ameron een kerstkonsert

In de hervormde kerk aan hei Kerkplein.

Aan dit konsert werd medewerking ver-

leend door de organist van de kerk, Paul

van Veelen.

Het konsert kende hoogtepunten noch

dieptepunten. Zonder enige twijfel steekt

het koor met kop en schouder uit boven

het gemiddelde kerkkoor. Men brengt het

enthousiasme op om, naast de normale
voorbereidingen voor de diensten, een tame-

lijk veelzijdig repertoire op te bouwen,
waarbij men gesteund wordt door een grote

routine.

Het was dan ook jammer te moeten kon-

stateren dat er te weinig aandacht was be-

steed aan de uitspraak en dat er van dyna-

mische schakeringen nauwelijks sprake was.
In de a capelia-werken werden de interval-

len lang niet altijd zuiver gezongen.

De programma-onderdelen werden in een
snel tempo afgewerkt, 'en roze frisch ont-

loken' van Michael Praetorius werd mooi en
beheerst gezongen, al is het ons niet duide-

lijk waarom er in de muziek wijzigingen
moet worden aangebracht. Het 'In dulci

jubilo' van Buxtehude werd helaas te lang-

dradig. Wanneer het koor de aanwijzigin-

gen van de dirigent beter had opgevolgd,
had dit voorkomen kunnen worden. Eerst

in het 'Puer natus est' van de oud-dirigent

van het koor, Herman Blekkenhorst, kwam
het koor tot de ontplooiing, waarop men
wachtte.

Organist Paul van Veelen begeleidde het

koor en speelde enkele solo's. Allereerst

hoorde men twee bewerkingen van het Ad-

ventskoraal: 'Nun komm' der Heiden Hei-

land'. De bewerking van Joh. Pachelbel
kreeg een strakke vertolking; de cantus
firmus werd mooi geregistreerd met een
tongwerk van het pedaal. In de bewerking
van D. Buxtehude veroorloofde Paul van
Veelen zich meer vrijheden, die aan 't werk
echter beslist geen afbreuk deden. De sier-

lijke Noëls van J. Dandrieu kregen de juiste

vertolking. Het is geen kleinigheid op dit

moeilijk bespeelbare orgel trillers en versie-

ringen uit te voeren. Paul van Veelen is

daar echter volledig in geslaagd. De twee
delen uit het grote orgelwerk 'La Nativité'

du Seigneur' van O. Messiaen leek ons een
minder gelukkige keuze. Het orgel is te be-

perkt om deze werken goed uit te voeren.
Bovendien bleek dat Paul van Veelen de
aanwijzingen in de partituur niet altijd even
nauwkeurig opvolgde.

Dit konsert verdiende meer publiek dan
er nu aanwezig was. Het houdt vele belof-

ten in voor de toekomst. L.St.

NIEUWJAARSRECEPTIE
ECHTPAAR NAWIJN

Burgemeester A. Nawijn en zijn echtgenote

mevrouw A. Nawijn-Hamburger zullen op

vrijdag 2 januari a.s. de traditionele nieuw-

jaarsreeptie houden in het gemeentehuis

aan het Raadhuisplein. De officiële ont-

vangst vindt plaats van 20.00 uur tot 21.30

uur.

noteert u even

23 dec. Motorclub Zandvoort, kienavond,

Zomeilust.

23 dec. Bejaardensociêteit 'Voor Anker',

kerstmiddag, 'De Krocht'.

26 dec. 'John de Boer', kerstbal, Zomer-
lust.

3 en 4 jan. Duivententoonstelling. 'De
Krocht'.

8 jan. Flatbewoners De Ruyterstraat 4,

vergadering, Gemeenschapshuis.

9 jan. Humanistisch Verbond Gemeen-
schap Zandvoort, gesprek met jongeren,

gespreksleider: F. Muller te Haarlem,
Gemeenschapshuis.

13 jan. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd.

Zandvoort, lezing, Gemeenschapshuis,
aanvang 2 uur.

14 jan. Katholiek Vrouwengilde, inleiding

met dia's van de heer C. van der Leden
over "Kunstenaars onder ons',

'De Krocht'.

15 jan. Watersportver. 'Zandvoort', film-

avond, Gemeenschapshuis.

27 jan. Ned. Hartstichting, vergadering,

Gemeenschapshuis.

27 jan. Supp. ver. Zandvoortmeeuwen, bij-

eenkomst, "De Krocht'.

28 jan. Katholiek Vrouwengilde, koffie-

uurtje. 'De Krocht'.

In verband met Nieuwsjaarsdag verschijnt de Zandvoortse

Courant volgende week op woensdag 31 december. Op dins-

dag 30 december en vrijdag 1 januari zal er geen krant uit-

komen. Voor de editie van woensdag 31 december verzoeken

wij onze adverteerders zo vroeg mogelijk te reserveren en ons

het advertentiemateriaal tijdig te doen toekomen.
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vredespaleis

binnenkort

te huur?

VOLKSWAGENBUSJE
IN DE GREEP

\

VAN DE GLADHEID
Door de gladheid, slipte gistermorgen om-
streeks 6 uur op de Haarlemmerstraat een

1

met brood geladen volkswagenbusje en
kwam vervolgens tegen een boom terecht.

De bestuurder, een inwoner, van Haarlem,
werd met een hersenschudding in een Haar-
lems ziekenhuis 'opgenomen. Het '-busje

werd vrijwel geheel vernield. Door de ra-

vage die tengevolge van de botsing was
ontstaan, de broden lagen over het wegdek

<' verspreid, moest het verkeer gedurende een
uur over de busweg worden gedirigeerd.

Kerstfeest: het feest van Vrede op aarde.

Het Vredespaleis: Indrukwekkend sym-

bool van vredesverwachting, die niet in ver-

vulling ging.

En nu bestaat de kans, dat ook het

Vredespaleis niet langer als zodanig zal

fungeren. De rechters van het Internationale

Hof zijn niet tevreden met hun behuizing,

en zélfs niet met de stad Den Haag.

Maar was het Vredespaleis eigenlijk niet

het symbool van een mislukking?

Tegen het einde van de vorige eeuw was
er sprake van een krachtige vredesbewe-
ging. Een der motoren daarvan was Bertha
von Süttner, geboren gravin Kinsky, die om
financiële redenen gouvernante werd bij de
familie Von Süttner, zich liet schaken door
haar zeven jaar jongere leerling en onder
haar nieuwe naarti furore maakte met haar
boek 'Die Waffen.nieder'

Merkwaardig ' genoeg kwam het initiatief

tot een vréUéfeWonferentie der grote mo-
gendheden uii.ieen hoek van waar uit men
het allerifó^jH verwachtte: Czaar Nicolaas
II van Rüslana. Niet hij zelf, maar zijn mi-

nister Moeravjev was op het idee gekomen.
En aan deze verheven gedachte lag ten
grondslag het materiële feit, dat Rusland
geen kans zag zijn achterstand in de bewa-
pening in te halen en onder de witte vredes-
vlag een stoppen van de bewapeningswed-
loop voorstelde, die dan niet méér dan een
adempauze (voor Rusland) zou zijn.

Er was, vooral onder de grote mogend-
heden, maar weinig animo. Der Kaiser Wil-
helm II, vertrouwde op 'God en zijn

zwaard', de nuchtere Edward VII van Enge-
land zag er niets in, in Frankrijk droomde
men veeleer van een revanche en het terug-
veroveren van Elzas-Lotharingen, en Ameri-
ka begon net te bemerken hoe voordelig
een imperialistische politiek was voor de
welvaart van de natie.

Maar men kon er met fatsoen niet onder-
uit.

En zo zou in 1899 de eerste vredeskon-
ferentie worden gehouden, in Den Haag, in

het Huis ten Bosch.
Niet alleen de gedelegeerden der naties

waren daar aanwezig, maar een legertje

pacifisten sloeg met argusogen de gang van
zaken gade. Onder hen was de roemruchte
Britse journalist W. T. Stead, die er voor
zorgde, dat de heren al spoedig de nutte-
loosheid .inzagen van geheimhouding. Stead

om. Heel grof schreef hij naast een nota
'Ik schijt op hun beslissingen'. Kapitein

Mahan, de grote propagandist voor een
machtige, Amerikaanse vloot, weigerde tij-

dens een debat over de gas-oorlog 'iedere

beperking van het inventieve genie'. Voor
de oorlog ter zee wilden allen de handen
vrij houden, vooral de Engelse admiraal
Fisher, die een oppermachtige, Britse vloot
'de enrge waarborg voor de wereldvrede'
achtte. .

. Maar men moest toch wat doen! De mas-
sa, in anti-oorlogsstemming, de pacifisten

waaronder vele parlementariërs, moesten
worden gesust. Daarom klemde men zich

vast aan de idee, dat oorlog vervangen kon
worden door arbitrale -rechtspraak, zonder
van plan te zijn daar werkelijk iets aan te

doen. Maar er kwam arbitrage-rechtspraak.

President Teddy Roosevelt( ofschoon alles-

behalve pacifist, maakte een, gebaar: het
nieuwe gerechtshof mocht een kwestie be-

slissen tussen de USA en Mexico. Ook de
Doggersbank-zaak (het in de grond schie-

ten van een Engelse trawler door de Rus-
sische vloot, die dacht dat het een Japanse
torpedoboot was) ,werd zo opgelost.

Nog meer gewicht kreeg het standje,
toen Andrew Carnegie, de Amerikaanse
staalmagnaat, die een kapitaal van 250
miljoen dollar (o.a. met pantserplaten' ver-

diende) nuttig ging besteden, er anderhalf
miljoen van schonk voor de stichting van
een gebouw, waarin het Internationale Hof
zou zetelen. Met veel fanfare werd de eer-

ste steen gelegd en alle grote mogend-
heden zonden prachtige geschenken om het
paleis op te sieren. Zo kwam er o.a. een
kopie van het reusachtige beeld, de 'Chris-

tus van de Andes'.

Het Vredespaleis was niet meer dan een
doekje voor het bloeden voor twee mislukte
vredeskonferenties!

Maar, 'zo hoopten de pacifisten, de derde
konferentie zou misschien- méér zoden' aan
de dijk zetten. ' " '

Die was bepaald voor het jaar 1915.

En in 1914 gaf de revolver van Gavrilo
Princip, die het Oostenrijkse aartshertoge-
lijke paar in Serajewo vermoordde, het
startschot voor de Eerste Wereldoorlog.

In Nederland kon men in dat jaar ansicht-
kaarten kopen met een foto van het Vredes-
palies, waarvoor een groot bord stond met
de aankondiging 'Te huur of te koop'.

En nu, vijf en twintig jaren na het einde
van Wereldoorlog II, kon het daar werkelijk

wel eens van komen.

GESLAAGD VOOR EKSAMEN
Vorige week is onze plaatsgenoot, de heer
Th. Hose, aan de universiteit van Amster-
dam geslaagd voor het semi-artseneksamen.

BRANDJE
SNEL BEDWONGEN

Door snel ingrijpen van het winkelperso-
neel is vrijdagmiddag een begin van brand
onderdrukt in een, schoenenzaak aan de
Kerkstraat. Het vuur werd veroorzaakt door
ben afvoerpijp van.jeen kachel, die te dicht

• in de buurt stond van brandbaar materiaal.
De brandweer, die enkele minuten na de
brandmelding arriveerde, hoefde niet op te

treden. '

2 JANUARI
KRSTBOOMVERBRANDING
VOOR1

:ROTONDE
De jaarlijkse,,! massale kerstboomverbran-
ding is, vastgesteld op vrijdag 2 januari aan
het strajjd voor dé rotonde. Precies om
19.30 uur steekt de brandweer, die met de
politie toezicht op het vuurfestijn zal hou-
den, er de vlam in. De jeugd kan op 2 ja-

nuari tussen 9— 17, uur de bomen aan het
strand afleveren.

mededeling aan onze abonnees
Het ministerie van Economische Zaken heeft de Nederlandse Nieuwsbladen toe-

stemming gegeven voor een noodzakelijke verhoging van de abonnementsprijzen.

Alle nieuwsbladen zullen van deze mogelijkheid gebruik maken of hebben dat

reeds gedaan. Ook de prijs van de Zandvoortse Courant zal In bescheiden mate
worden verhoogd. Vanaf 1 januari 1970 zullen wij de volgende bedragen In re-

kening brengen: per jaar f 11—; per post f 13,— en buitenland / 15,—

.

Onze abonné's, die In de komende dagen en weken hun abonnementsgeld voor

1970 per postgiro aan ons overmaken, verzoeken wij met bovenstaande prijs-

wijziging rekening te willen houden. Bij overschrijving op onze postgiro 1918010
gaarne vermelden: Drukkerij Oudt v/h Gertenbach. Bij voorbaat hartelijk dank
voor uw medewerking. De uitgever

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Bekendmaking.

De burgemeester van Zandvoort maakt, ter

voldoening aan artikel 26 van de Wet op

de Ruimtelijke Ordening, bekend, dat het

door de gemeenteraad in zijn vergadering

van 24 juni 1969 vastgestelde bestem-

mingsplan 'Noordbuurt' met ingang ,van

vrijdag 2 januari 1970 gedurende één

maand ter gemeentesecretarie voor een

ieder ter inzage ligt.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de

gemeenteraad hebben gewend kunnen ge-

durende deze termijn bij Gedeputeerde Sta-

ten van Noord-Holland schriftelijk bezwaren

tegen bedoeld bestemmingsplan indienen.

Zandvoort, 19 december 1969

Burgemeester voornoemd,

A. NAWIJN

feestrumoer

op de shiloh-ranch
Cindy- Basje, Astor en Lucky hadden het
druk zondagmiddag op de Shiloh-ranch
van de heer B. Ruckert aan de Vondellaan!
Daar had n.l. een 'verlaat' Sint Nicolaas-
feest plaats voor de kinderen, die zo'n
beetje de 'vaste bezetting' van de ranch
vormen. Ondanks de gure weersomstandig-
heden op deze ietwat sombere zondagmid-
dag, was de animo 'van de jeugdige deel-
nemers en deelneemsters aan de pret bij-

zonder groot. De heer Ruckert had een
leuk programma samengesteld, dat gericht
was op behendigheid en de samenwerking
tusse.n ruiter (amazone) en paard.

Maar voor we daar van vertellen, moeten

'J.vv ^"^e> Wtffcanttrevm.enenï dat Czaar Nicolaas,
^^^-.^ie^fie^^eoirie interviews had toegestaan
^^*w"*^C«e*arfde're:Vibrsteh»waren nét niet thuis en

de Paus was verhinderd ) de vredes-
engel was, die hij zo graag wilde schijnen.
De konferentie van 1899 kreeg een ver-

volg in 1907. Toen waren de internationale
verhoudingen er niet op verbeterd. Duits-
land bouwde koortsachtig aan zijn vloot en
rammelde opzienbarend met de sabel. En-
geland en Frankrijk kropen dichter tegen
elkaar aan en de Britten maakten met hun
nieuwe 'draednought'-slagschepen alle an-
dere in één slag obsoleet. Engeland had
daarenboven krijg gevoerd tegen het kleine
volk der Boeren; Rusland had een deel van
zijn leger en zijn ganse vloot verspeeld te-

gen Japan (dat alleen voor vermindering
van bewapening zou voelen als het zelf de
top had bereikt) en had in 1905 de onrust
in eigen land bloedig onderdrukt.

Amerika; dat Spanje uit zijn Amerikaan-
se koloniën had verdreven, pikte en passant
de Philipijnen in. Het zag er niet naar uit,

dat er in die acht jaren ook maar iets aan
de vrede was gedaan. Nochtans begon men
in 1907 opnieuw, ditmaal in de Haagse Rid-
derzaal.

De Duitse keizer wond er geen doekjes

toonkunstkoren
gaven
kerstkonsert

Maandagavond gaven het Koninklijk Toon-
kunst Mannenkoor 'Zang en Vriendschap'
uit Haarlem en het Toonkunst Oratorium-
koor Zandvoort een kerstkonsert in de,St.
Agathakerk onder leiding van Jan Laarveld
en met medewerking van de organist Lou-
rens Stuifbergen.

Ondanks de minder gunstige weersom-
standigheden waren ongeveer driehonderd
mensen naar de Grote Krocht gekomen en
zij zullen daarvan geen spijt gehad hebben.
De uitvoering was goed verzorgd en sfeer-
vol en werd zeer passend besloten met
samenzang.

Treffend was het verschil tussen de beide
koren. Het Mannenkoor 'Zang en Vriend-
schap' leent zich uitstekend voor het ver-
tolken van koorbewerkingen van oude kerst-
liederen. Onder de inspirerende leiding van
dirigent Jan Laarveld werden hiervan fan-
tasierijke interpretaties gegeven, die de
mogelijkheden van het koor goed tot ihur
recht lieten komen. W : -:.-

Het Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort
stelde daar tegenover een aantal koralen en
koren uit het Weinachtsoratorium van J. S.
Bach. De uitvoering hiervan werd bekwaam
en met overgave gepresenteerd.

In het begin leek het beurtelings optre-
den van beide koren een omslachtige aan-
gelegenheid. Spoedig bleek echter, dat juist
deze afwisseling een bijdrage leverde tot
het luistergenot.

De organist Lourens Stuifbergen had
voor twee orgelintermezzi een goede keuze
gedaan uit orgelwerken in kerstsfeer uit de
17e en 18e eeuw en voerde deze 'op vaar-
dige wijze uit. In zijn begeleiding van de
koren was hij attent en beheerst.

Het is te hopen dat het welslagen van
dit kerstkonsert tot herhaling zal leiden in

de toekomst. A.V.H.

n6$JUdd mok Unicef

W|e een mooie ^briefkaart van de sympathieke held Floris wil hebben, kan dié bij

UNICEF krijgen. Het Kinderfonds heeft van de N.O.S. — en van de akteur zelf —
de toestemming gekregen de hierbij afgebeelde foto aan te bieden van de hoofdfiguur

van de televisieserie 'Floris', die elke zondagavond om vijf over zeven wordt uitge-

zonden om de jeugd te amuseren en te ontspannen.

Wie ƒ 1,50 aan UNICEF stuurt krijgt de fotokaart franco thuis. Betaling door over-

schrijving van zoveel maal f 1,50 als U fotokaarten wilt ontvangen op giro 7515 ten

name van UNICEF, Den Haag. Voor wie geen giro heeft: / 1,50 In postzegels ekstra

plakken op een met 20 cent gefrankeerde briefkaart, geadresseerd aan UNICEF,

Postbus 1857, Den Haag. Voor elke -foto moet In dat geval één briefkaart worden ge-

stuurd. Zowel op giro als op briefkaart alleen maar vermelden: FLORIS.

we beslist de aankomst van Zwarte Piet

op de Shiloh-ranch memoreren. Deze zwar-
te helper van de .goede bisschop was klaar-

blijkelijk ter wille van de Shiloh-kinderen

nog even in Holland gebleven — wat de
trouwe knecht duur of koud kwam te staan!

Hij had uiteraard niet de beschikking over
de legendarische Lippizaner van z'n mees-
ter en daarom maakte hij z'n opwachting
per ezeltje.

Onder een luid hoera van alle aanwezi-
gen reed hij de arena binnen, deelde snoep-
jes uit en werd al direkt aan een moeilijke

taak gezet: Of hij maar even het eerste on-

derdeel van het programma — het ringste-

ken — wilde openen met een demonstratie.
Dat wilde hij wel en hij besteeg voor dit

doel een der pony's Astor of Luky... (wat
kunnen verslaggevers soms vergeetachtig
zijn...! Gewapend 'met een houten zwaard,
waar de ring aan gevangen moest worden,
deed Zwarte Piet aanvankelijk vruchteloze

pogingen... Onder de aanmoedigende kre-

ten van het Shilok-volkje lukte het hem even
later enkele ringen te bemachtigen. Maar
dat het niet gemakkelijk was, hadden de
meisjes en jongens inmiddels wel in de
gaten gekregen. <

Er werd in vier series gereden en daarbij

had het publiek gelegenheid de gure wind
even te verwaarlozen, want er was spanning
volop! Wie het echter toch te machtig werd,
kon zich even verwarmen in de saloon met-
een beker warme chocolademelk! Bij dat

ringsteken werd het al direkt duidelijk dat

hier niet alleen trefzekerheid, maar bovenal
rijkunst in het geding kwam. Omdat de
kinderen door de aandacht voor de ring wel
eens vergaten hun aandrijvende hulpen te

gebruiken, of goed te sturen, kwamen ze
niet altijd in de juiste positie onder de ring.

En soms dacht er eens een paard: 'Voor

mij hoeft, het niet' en dan verliet hij dood-
bedaard vlak voor het beslissende ogen-
blik de hoefslag om op eigen gelegenheid

een rondje te draaien! Na veel emotie,
vreugde en soms een beetje teleurstelling

(!) kwamen zegevierend uit de manege:
Ferry (Ie prijs), Sabine (2e prijs) en Ria
(3e prijs).

Bij de stoelendans werd het nog spekta-

culairder. Iedereen kent de spelregels bij

deze attraktie maar als je plotseling — als

de muziek ophoudt — van je paard moet
en het brave dier naar een 'stoel (in dit

geval een kist) moet trekken en daarbij .te

bedenken dat er altijd één kist te weinig
is, krijg je opgewonden situaties. Toen
bleek echter dat Cindy zeer populair was,
want zij heeft mooie lange benen, waar-
door zij haar berijder

;
of berijdster spoedi-

ger dan alle anderen naar de uitgekozen

kist bracht. (Inderdaad is Cindy een zeer

lief dier, waar uw verslaggever prettige' re-

laties mee onderhoudtl) Hier gingen de
prijzen respektievelijk naar Yvonne, Désirée
en Anneke.

Bij het laatste nummer: Zaklopen, werd
de spanning ten top gevoerd! Hier moesten
de deelneemers(sters) zich aan een 'zijde

van de manege opstellen, terwijl hun paar-

den aan de overkant stonden. Op het start-

sein moesten zij in de zak stappen en als

even zoveel Skippy's naar de paarden hup-
pelen. Als ze opgestegen waren moesten
ze ook nog om het hardst rijden naar de
overkant! En weer was 't Cindy die met
haar lange passen in menige rit de door-

slag gaf. Inmiddels vermaakten niet alleen

de- kinderen, rpaar ook.de toeschouwers
,.zich kostelijk, ivooral als sommige kinderen

~
in hun haast om bij de paarden te kómen,
struikelden over de zak om hun benenl En
als je dan na veel vallen en opstaan in het

zadel zat, was je er nóg niet, want dan
moest het verbaasde rijdier nog naar de
overkant worden gereden! Hier ging de 1e

prijs naar Siebe, de 2e naar Thea en de 3e
naar Paula.

Bij alle onderdelen bestond de eerste

prijs uit een leuke klontenzak, de tweede
een laarzentrekker en de derde een fraai

gekleurde rozet.

Om half vier was de pret over, gingen de
jongens en meisjes tevreden naar huis en
Cindy, Basje, Astor en Lucky naar de war-

me stal.

De heer Ruckert en zijn helpers kunnen
op een geslaagd feest terugzien.

' H.W.

DOKTERS-, WIJKZUSTERS- EN
APOTHEEKDIENST

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355.
J. G. Anderson, Kostverlorenstraat 4,

telefoon 2058.
P. Flieringa. Brederodestr. 1, tel. 2181.
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091.
T. van Vreeland, Koninginneweg 34,
J. F. Zwerver, Julianaweg la, tel. 2499.
telefoon 5600.

WIJKZUSTER:
Donderdag 25 december, eerste Kerstdag
Waarneemster van zr. A. M. Stiphout,
telefoóh 5486.

Vrijdag
1

', 26 december, tweede Kerstdag:
'E. ' ?eitsma, Van Lennepweg 42hs.

APOTHEEK:
20—26 december:

Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71,
telefoon 3073.

Zondag 21 december:
Avond-, nacht- en zondagsdienst.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
3132 33.

PREDIKBEURTEN
HERVORMDE KERK, Kerkplein

WOENSDAG 24 DECEMBER:
Nachtdienst in de kerk, aanvang 23 uur:

ds. P. van der Vloed. M.m.v. Ejla Moed,
altblokfluit, Hervormd Kerkkoor P. van
Veelen, organist.

Donderdag 25 december, eerste Kerstdag

Kerk:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.
m.m.v. Hervormd Kerkkoor, E. Keur en
E. Zwemmer, trompet.

Wijkgebouw Noord: GEEN DIENST.

Jeugdkapel:
Geen dienst wegens' dienst in de kerk.

TWEEDE KERSTDAG •

4.30 n.m. gezamenlijke kerstviering voor
alle kinderen van noord en zuid.

ZONDAG 28 DECEMBER
Kerk: 10.30 uur: ds. C. Mataheru.

Noord: 10.30 uur. mevr. ds. W. H. Buys
Kapel: geen dienst.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

SEREFORMEERDE KERK.
Julianaweg 15

DONDERDAG 25 DECEMBER:
10 uur: ds. J. de Waard.

'Huis in de Duinen:
19.30 uur: ds. J. de Waard.

ZONDAG 28 DECEMBER
10 uur: ds. J. de Waard.
7 uur: geen opgave ontvangen.

PAROCHIE ST. AGATHA, Grote Krocht

EERSTE KERSTDAG:
00.00 uur: Kerstnachtviering. Liturgie,

teksten en muziek van de werkgroep
voor volkstaalliturgie 'Heden en hier en
die dagen'.
Deze nachtelijke viering wordt voorafge-
gaan door samenzang, afgewisseld met
meerstemmig zang van het koor, vanaf

11.30 uur.

9.30 uur: Dageraadsmis.

IJ.00 uur: Kerst-Mis met medewerking
van het Zandvoorts Jongerenkoor.

15.00 uur: 'Kindje wiegen" — een kerst-

'

programma door en voor kinderen.

TWEEDE KERSTDAG:
9.30 uur: Eucharistieviering.

11.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het

dames en herenkoor.

H.H. MISSEN:
f

zaterdag 19.30 u., zondag 9.30, 11.30 u.

H.H. Missen op ZONDAG 8.30 en 11 u.

BIJKERK NOORD, Linnaeusstraat

EERSTE KERSTDAG:
9.00 uur: Kerstviering voor ouders en
kinderen, m.m.v. kinderen en het dames
en herenkoor.

TWEEDE KERSTDAG:
8.30 uur: Eucharistieviering.

11.00 uur: Eucharistieviering.

ZONDAG 28 DECEMBER:
8.30 uur: Eucharistieviering.

11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het

Zandvoorts Jongerenkoor.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Maandag 3 uur n.m. Samenkomst In 'Pnièl', -•

Zuiderstraat r-3. ' >
<

' ' !!) -'
'

- i .

,é
i

••
'

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Madoerastraat 1, Haarlem N.
Zondag 9.30 en 16.00 uur;

Woensdag 20.00 uur.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16

Zondag 10.00 uur: korte bijbelbespre- •

king, Paradijsweg 16 te Zandvoort. .

Maandag 19.30 uur: bijbelstudie. Para-

dijsweg 16 te Zandvoort.
Zaterdag 9.30 uur: korte bijbelbespre-

king, Paradijsweg 16 te Zandvoort.

HUMANISTISCH VERBOND
ZONDAG 28 DEC. 9.45 uur, Hilversum 1,

Radiolezing door de heer J. C. Brandt
Corstius over 'Henriette Roland Holst. ,
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NACHTELIJKE
VERKEERSKONTROLE
Ook de Zandvoortse gemeentepolitie heeft

deelgenomen aan de in de nacht van vrij-

dag op zaterdag gehouden landelijke ver-

keerskontrole, waarbij er specaal op werd
gelet of de bestuurders van auto's onder
invloed van alkohol verkeerden. De kontrole

werd tussen 's avonds 11 en 's nachts drie

uur in de dr. C. A. Gerkestraat uitgevoerd.

Van de in totaal 421 gekontroleerde auto's

konden zestien, bestuurders hun -kenteken-

bewijs niet tonen, een bleek in het geheel

niet in het bezit van geldige autopapieren.
Van zes wagens was de verlichting niet in

orde en er werden negen banden in beslag
genomen waarvan het- profiel geheel bleek

te zijn versleten. Aan twee personen werd
een tijdelijk rijverbod opgelegd omdat zij te

diep in het glaasje hadden gekeken. Een
aantal, dat de Zandvoortse politie bijzon-

der is meegevallen.

AUTO CONTRA BOOM
Zondagmiddag slipte een inwoner van Zand-
voort met zijn wagen op de Zandvoortse-
laan tijdens een inhaalmanoeuvre en reed

vervolgens tegen een langs de weg staande
.boom. Een mede-inzittende, een 20-jarige

inwoner van Dortmund, moest met ernstige

verwondingen naar een Haarlems ziekenhuis

worden overgebracht. De bestuurder raakte

licht gewond. De wagen werd totaal ver-

nield.

kruiswoordpuzzel

WATERGETIJDEN
dec. Ibéfijdbaar

' JU'HW LW HW LW
28 6.18 2.— 18.31 14.— 1.Q:0Q-.16.30

29 6.53 2,30 19.08 14.30 .«J^p- 17(00

30 7.31 3.— 19.50 15.30 üM-.i7.,30
31 8.14 3.30 20.36 16.— 12.0b-18.30

jan. 1970
1 9.01 4.30 21.27 17.— 13.00-19.30

2 9.55 5.— 22.29 17.30 14.00-20.30

3 11.02 6. .— 19.— 15.00-22.30

Samengesteld door P. van der Mije Kczn.

LET OP!

De Wasunie
HALTESTRAAT 63 B

IS GEOPEND
MAANDAGS van 8—9 uur;

DINSDAGS van 8—6 uur;

WOENSDAGS van 8—6 uur;

DONDERDAGS van 8—6 uur;

VRIJDAGS van 8—6 uur;

ZATERDAGS .van 8—1 uur;

Laatste was uiterlijk, een uur voor
sluitingstijd.

LET.OP!
Zaterdag 3 januari

,

de gehele dag gesloten. ,

Het nieuwe jaar 1970 ligt voor ons
een een ieder heeft zijn eigen ver-

wachtingen.

In het zakelijke en in het persoon-
lijke heeft ieder zijn eigen wensen en
zorgen. ,

Ik moge U voor het nieuwe jaar in
,

elk opzicht het goede wensen en in

het bijzonder gezondheid voor U en
uw huisgenoten en weinig zorgen.

PRETTIGE FEESTDAGEN.

Courant- en Handelsdrukkerij

GEBR. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

VOORKOM
DE SLIP
'Slippen ontstaat vaak uit een nood-
situatie, waarin plotseling geremd
of uitgeweken moet worden. Tot de
voorzorgsmaatregelen behoort daar-
om het zoveel mogelijk voorkomen
in een dergelijke situatie te gera-
ken. Defensief rijden is daarvoor
van belang.'

Bovenstaande waarschuwing is af-

komstig van het Verbond voor Vei-
lig Verkeer, dat onder het motto:
'Gladde weg, pompend .• remmen', •

zijn eerste kernthema-aktie van dit

jaar start. Het Verbond adviseert
de automobilisten bij het optreden
van regen, mist, ijzel en sneeuw de
volgende regels in achte te nemen: '

* • Indien men op een gladde weg— door welke oorzaak . dan ook —
een zgn. noodstop moet maken, b.v.

in files, is het aan te bevelen pom-
pend en in cadans te remmen. Door
pompend te remmen worden de wie
len niet constant geblokkeerd, waar-
door- de kans op doorglijden wordt
tegengegaan.

• Vermijd bruusk optrekken,
evenals sterk remmen of scherp
sturen. Komt u door een of andere
oorzaak in moeilijkheden, blijf dan
kalm, rem niet, ontkoppel en stuur
snel in de -richting waar u heen wilt.

<-.• --«•
. . .

~'

• Kies op gladde uwegen ,(,dat zijn,..

ook natte) altijd de hoogste, ver?!
snelling die voor het toerental van
de motor toelaatbaar is. Hierdoor
wordt de kans op overdosering
voorkomen.

• Draag zorg voor goede banden
en vooral ook voor de juiste banden-
spanning.

• Het verdient aanbeveling ,om
zorg te " dragen dat de wielen goed
zijn . uitgelijnd. Schokbrekers zijn

van groot belang: ze zorgen voor 't

kontakt 'tussen band en wegdek.

• Schenk aandacht aan de toe-

stand van het wegdek. Los zand of
grint kunnen fo'rmidabele slips in
de hand werken.

PUZZEL No. 111.

Oplossing puzzel no. 110:

p a k e t - k
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aasi'zet

Zoals vorige week aangekondigd, volgt hier

een partij van grootmeester Gligoric, waar-

in deze het loperoffer op h7 niet aandurft

en de tegenstander met remise laat ont-

snappen.

Giigoric-Pomar — Havana 1969

1: d2-d4, c7-c6, 2. Pg1-f3, Pg8-f6, 3. c2-c4,

d7-d5, 4. Pb1-c3, e7-e6, 5. e2-e3, Pb8-d7,
6.' Lf1-d3, d5'xc4, 7. Ld3xc4, b7-b5, 8.

Lc4-d3, a7-a6, 9. e3-e4, Lf8-e7, 10. 0—0
Lc8-b7, 11. e4-e5, Pf6-d5, 12. Pc3 x d5,

cèxdö (Nu Zwart op de 9e zet c6-c5 ach-

terwege heeft gelaten en bovendien op de

10e zet het ongelukkige Lb7 heeft geko-

zen, heeft Gligoric gelegenheid gekregen

de zwarte Lb7 op non-actief te stellen. Met
zijn volgende zetten gaat hij zijn 'slechte'

loper via d2 en b4 tegen Zwarte 'goede'

loper rullen) 13. Lc1-d2, 0—0, 14. Ddl-ell,

Dd8-b6 (Het alternatief 14 Tc8, 15.

La5, De8 was ook uitermate onplezierig)

15. ' Ld2-a5, Db6-a7, 16. La5-b4! (Door
deze ''afruil blijft Zwart met zijn slechte lo-

pe'r op b7 zitten en verwerft Wit zich de

kontrole over de zwarte velden) 16
Le7xb4, 17. Del x b4 Ta8-c8, 18. Db4-e7l,

Pd7-b8. Zie diagram

b c a e f g b

19.'Ta1-c1? (Volgens grootmeester Suetin

in 'Chess' werd de'ze zet na lang nadenken

uitgevoerd. Gligoric zal dus ongetwijfeld de

konsekwenties van 't loperoffer op h7 heb-

ben-bekeken maar het avontuur niet hebben

aangedurfd. Ten onrechte, want analyses na

de partij leerden, dat Wit met 19. Lh7:+!,

Kh7:, 20. Dh4+, Kg8, .21. Pg5, Tfd8, 22.

Tadl, 'gevolgd door Td1-d3-f3, zonder meer

had '.gewonnen. Zo is op 22 Pd7 on-

middellijk 23. Dhö'al dodelijk. Kommentaar
van dé zwartspeleï;' 'Hij mist Tal's zelfver-

• trouwen. Tal zou op h^ hebbén geofferd en

pas' daarna" zijn ' gaan nadenken!' Na' de

tekslzét' stelt' Zwart punt h7 Veilig) 19. ...

h7-h6l, 20. Tf1-e1, Da7-b6, 21. De7-b4,Pb8-

c6, Db4-d2, Db4-d2, Db6-a5l (Zwart staat

vanwege zijn beroerde loper op b7 nog

steeds minder, maar veel betekenis heeft

het niet) 23. Dd2-e3, Pc6-b4! (En natuur-

lijk niét 23.' Da2:??, 24. Ta1, Db2:,

25. Teb1, Dc3, 26. Lh7+I met damewinst)

24. a2-a3, Pb4xd3, 25. De3xd3, b5,-b4

en dé spelers besloten tot remise.

Deze gemiste kans kostte Gligoric een

half punt en de schaakwereld een mooie

winstpartij om zich aan te vergapen.

Korrespondentie aan A. C. van der Tak,

Wilhelminastraat 28, Haarlem.

EELTINK'S

speelgoed en geschenken

Waarom verder lopen als U het

in de Stationsstraat 16 kunt kopen.

KERST- en NIEUWJAARSKAARTEN

Hkuc Sax,
wenst alle vrienden en kennissen
EEN VROLIJK KERSTFEEST en
EEN VOORSPOEDIG 1970.

Horizontaal: 1. Voor iets boeten. 8. Straf-

werktuig. 10. Voegwoord. 12. Beet. 13.

Verenigde Natites (afk.) 14. 18e-eeuwse
japon. 16. Oplosmiddel. 17. Materiaalonder-
zoek door buiging. 18. Deel van een fuik.

19. Mansnaam. 20. En andere (afk.). 21.
Godin. 23. De oudste (afk.). 24. Planten-
geslacht uit de familie der kamperfoelie-
achtigen. 26. Slechten.

Vertikaal: 2. Werktuig. 3. Schaakterm. 4.

Overweldiging. 5. Veerkracht. 6. Oude
maat. 7. Stuk vlees. 9. Algemeen geldig.

11. Gezamenlijke diersoorten. 13. Angst.
15. Flauw geluid. 16. Speelgoed. 21. Voeg-
woord. 22. Roem. 24. Familielid. 25. Noot.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaling in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,
hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen
en toiletteren van uw hond.
Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster

Trimt bij U aan huls. , , ,Ook voor vrachtwagens!
Kostverlorenstraat 121

,' TOLLENSSTRAAT 13
Telefoon 4024. ,

\r. Tel: 02507-3598 b.g.g. 2076.

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en
omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ

Te koop gevraagd: geheel'

of gedeeltelijk leeg te aan-
vaarden WOONHUIZEN: '

Verkopers betalen geen
makelaarsprovisie.
N.V. Makelaardij 'V E M A'
Harddraverslaan 9, Sant-
poort, tel. 02560-7767.

BéBoterhovendeHaan
gedipl. pedicure

Zandvoortselaan 52
Telefoon 5862

Behandeling ook 's avondsl

U kunt het'

toch niet

afschreeuwen

wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt door-
dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.

In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

ZandTOortse Courant
Achterweg 1

Telefoon 2135

Omroepers
D.W. deBijllNachenius

Oogarts

maandag 29 december

GEEN SPREEKUUR
in het Consultatiebureau.

Aang.OPEL REKORD 1700
in goede staat, f 1900,—

.

Tel.4503. K.Doormanstr 26

Aangeb. T.V.-MEUBEL op
wielen Nordmender Ie en
2e net met antenne ƒ 100,-.

Stationsstraat 5, tel. 4567

Gevraagd: MEISJE van 9
tot 12 uur v. maandag t.m.

zaterdag. Telef. 4764.

Voor een goede huwelijks-
of kinderreportage

ROB LANGEREIS,
Koningstraat 25, tel. 3233.

Aangeb. T.V. Ie net met
antenne / 75,— . Tel. 4482

Zoekt U een OPPAS?
Bel 5773

Pasfoto's in 1 minuut !

Pasfoto's:in 1 minuut !

Pasfoto's in',1 minuut

!

TOPKWALITEIT!

Foto Hamburg
Grote Krocht 19, tel. 2510

Te koop gevr. één paar
NOREN met schoenen, mt
38 a 39. Tel. 2510, Grote
Krocht 19.

sport en spel

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

Zaterdag 20 en zondag 21 december.
Alle wedstrijden afgelast.

Wedstrijdprogramma

zaterdag 27 december

6. Zandvoortm. 2-IJmuiden 4 14.30 u.

27. Kennemerland 8-Zandvoortm. 4 12 u.

Adspiranten:

52. Concordia a-Zandvoortm. b 14 u.

63. VEW a-Zandvoortm. c 12 u.

70. Zandvoortm. e-HFC e 14 u.

76. Zandvoortm. f-HBC f 14 u.

80. WH b-Zandvoortm. g 14 u.

Pupillen A:
144. Schoten 3-Zandvoortm. 2 1 1 u.

157. Zandvoortm. 6-OG 4 1 1 u.

Pupillen B:

159. OG a-Zandvoortm. a 1 1 u.

165. Zandvoortm. b-EDO b 1 1 u.

174. DCO c-Zandvoortm. d 1 1,u.

Zondag 28 december:

13. Zandvoortm. 4-BSM 3 12.15 u.

18. Zandvoortm. 5-VSV 4 12.15 u.

28.- DSB 2-Zandvoortm: 7- 9.45 u.

29. Zandvoortm. 8-VVB 4 12.15 u.

62. DSS 9-Zandvoortm. 10 12 u.

Junioren:

99. Concordia a-Zandvoortm. a 9.45 u.

117. Zandvoortm. e-Renova a 12.15 u.

Zaterdag 3 januari :

6. Zandvoortm. 2-Kennenmerl. 3 14.30 u.

Adspiranten:
58. Zandvoortm. a-Haarlem a 14 u.

67. NAS a-Zandvoortm. b 14 u.

90 HFC c-Zandvoortm* c 15.15 u.

93. EDO d-Zandvoortm. d 15.15 u.

101. Zandvoortm. e-Vogelenzang a 14.30 u.

117. Zandvoortm. g-Haarlem f 14 u.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Zaalhandbal.
Ondanks het feit, dat de buitensporten vrij-

wel geen doorgang meer kunnen vinden in

deze tijd van het jaar, valt er voor de sport-

liefhebbers toch nog veel goede sport te

genieten. In onze sporthal worden alle za-

terdagmiddagen en zondagen handbalwed-
strijden gespeeld. Hieroder treft de lezer
een beknopt overzicht aan van de belang-
rijkste evenementen die in de komende
feestweken zullen plaatsvinden.
2e kerstdag: Pupillen en adspiranten-toer-

nooi. Georganiseerd door Zandvoort-
meeuwen. Toegang gratis.

Zondag 28 dec: Herensenioren Zandvoort-
meeuwen-KIC om 14.00 uur. Een zeer
belangrijke wedstrijd, die door Z.M. ge-

wonnen moet kunnen worden.
Zondag 4 jan.: Vanaf 11.50 uur worden er

vier belangrijke wedstrijden door Zand-
voortmeeuwen gespeeld. Eerst komen de

dames jun. in het veld tegen Halfweg.
Bij een overwinning, die er wel inzit, be-
houdt Z.M. kans op het kampioenschap.
Daarna volgen de Heren Sen. Zandvoort-
meeuwen 2-Full Speed en de Dames Sen.

Zandvoortmeeuwen-IJmond 2. Beide wed-
strijden moeten gewonnen kunnen wor-
den. Om 14.35 uur volgt dan de klapstuk
van de dag. Heren Zandvoort-Blinkert 2.

Bij winst ligt het kampioenschap voor
Zandvoortmeeuwen in het verschiet!

Toegangsprijs / 1,- voor deze wedstrijden.

R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys'
Wedstrijdprogramma
zaterdag 27 december

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB
De eerste kompetitie is ten einde. In de
A-lijn behaalde het dameskoppel Stor-Vallo
de eerste plaats met 323.31 %, gevolgd
door het koppel Jongbloed-Schutte met
318.35 %. Van de A- naar de B-lijn degra-
deerden de fam. Vader (270.57%) en het
koppel Notterman-Peen (267.98%).
De opengevallen plaatsen worden ingeno-

men door het dameskoppel Keur-Schutte
(327.52 % ) en fam: Heidoorn (325.36 % )
Naar de C-lijn degradeerden de koppels
mevr. Notterman-de Zwarte (278.60%) en
de dames Berens-Berghoff (263.70%).

Naar de B-lijn promoveerden de dames-
koppels Bos-de Jong (332.75%) en Kerk-
man-Spoelder (330.75%). Naar de D-lijn

degradeerden de koppels Reijer-de Wit
(291.78%) en mevr. Bongertsma-Vulsma
met 268.34 %

.

Van de D-lijn naar de C-lijn gingen ten-

slotte de dameskoppels Lenterman-Van der
Lit (339.34%) en Jacobs-van der Werff
(329.22%).

Met
en
zonder
leesbril

Pupillen A:'

191. Zandvoortm. 1-HFC 1

211.Zandvoortm. 3-Bloemendaal 3
214. Zandvoortm. 4-Halfweg 3
217. DCO 4-Zandvoortm. 5
219. Zandvoortm. 7-DO 5
Pupillen B: "

*

237.Zandvoortm. d-Renova c
238. DCO c-Zandvoortm. c
247. Zandvoortm. f-Zandvoortm. e

Zondag 4 januari:

Zandvoortm.-De Foresters
Zaandijk 2-Zandvoortm. 2
Zandvoortm. 3-Schoten 2

19. Zandvoortm. 4-N.Vennep 2
26. Zandvoortm. 6-Waterloo 3
40. Bl.daal 3-Zandvoortm. 7
41. ADO '20 6-Zandvoortm.
56. Zandvoortm. 9-DEM 8
77. Stormv. 1 1 -Zandvoortm.

8

11

Elke donderdagavond SCHAKEN
In het GEMEENSCHAPSHUIS.

Junioren:

109. Zandvoortm. a-HBC a
120. HFC c-Zandvoortm. d

Familiedrukwerk

DRUKKERIJ OUDT

v/h Gertenbachs Drukkerij

Achterweg 1, telefoon 2135

11 u.

11 u.

11 u.

11 u.

12u.

12 u.

11 u.

12 u.

14.30 u.

10 u.

12.30 u.

12.15 u.

9.45 u.

9.45 u.

12u.
12 u.

9.45 u.

12.15 u.

14 u.

Adspiranten:

66. TZB a-TYBB d 14.00 u.

89. NAS d-TZB b 14.00 u.

Pupillen B:

162. Kennemerland a-TZB a 11.00u.

Pupillen A
142. TZB 1-SAC 1 12 u.

Zondag 28 december

Senioren:

3. Nw. Ve'nnep-TZB 14.30 u.

34. TYBB 5-TZB 2 12.00 u.

56. TZB4-0G 6 12.00 u.

66. TZB 6-de Brug 5 'A 12.00 u.

89. TYBB 13-TZB 7 12.00 u.

Junioren:

139. DSB b-TZB b 14.30 u.

Zondag 4 januari:

6. DSB-TZB 14.30 u.

46. HFC 7-TZB 2 12.00 u.

60. TYBB 8-TZB 3 12.00 u.

78. TZB 6-HFC 10 12.00 u.

96. TZB 7-DCO 9 12.00 u.

138. DSS d-TZB b 14.30 u.

Uitslagen:

TZB-Schoten 2—

4

MAC KERSTRIT
De jaarlijkse door de motor- en autoklub
'Zandvoort' georganiseerde kerstrit is vast-
gesteld op zondag 28 december a.s. De rit

heeft een engte van 48 km. Er wordt vanaf
13.00 uur gestart vanaf restaurant 'De la

course'.

Nieuwe boeken Openbare Leesbibliotheek
Romans:
Ballard - De wind van nergens. 1968
Blaman - De kruisvader. 1969
Bree, de - Papieren zolder. 1968
Brouwer - De gouden Swipe. 1969
Brown - Huwelijksexperiment op de maan.

1969
Bruce - Hittegolven voor Oss. 1969
Burrage - Eén minuut voor middernacht. '68

Carmiggelt - Een hollander in Parijs. 1968
Wilson - Hemlock and after. 1956
Wilson • The man in the gray flannel suit.

1966
Maupassant, de - Contes choisis. 1967
Mauriac - Préséances. 1928
Ontwikkelingslektuur en studieboeken:
Boesman - Luchtig avontuur. 1969
Bouwhof - Boekhouden IV. 1967
Bouwhof • Handelsrekenen I. 1967
Denaerde • Buitenaardse beschaving. 1969
Denis - Land-rovers in de rimboe. 1968
Domincus - Portret van Egypte. 1969
Groen - De verbeelding aan de macht. 1968
Jong, de - Het koninkrijk der Nederlanden

in de tweede wereldoorlog. 1969
Kingma - Reputatie-behartiging. 1965
Lassaigne - De schilderkunst van het im-

pressionisme. 1967
Moulin - Het ontstaan van de schilderkunst.

1966
Papaioannou - De Byyzantijnse en Russi-

sche schilderkunst. 1966
Roy van Zuydewijn - Per Noord-zuid er op

uit. 1968
Spoor naar '75. 1969
Suriname
Trevelyan • Sociale geschiedenis van En-

geland. 1968
Urzidil - Daar gaat Kafka. 1968
Veer, van der - De daad bij het woord. '68

Ra^'M^r

NSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming*

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 «L

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk,
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Stations-Restauratie Zandvoort
wenst alle cliënte en reizigers Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 1970
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czMuto en
cUerkuurbedry}

cmdvoort'

SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

*9^2ctffe du ^Paóóacfe. 9
voor de modebewuste vrouw.

PASSAGE 9 — TELEFOON 5965

NEEM EEN ECHTE

centrale verwarming
van een etkend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Auto-
verzekeringen
1. overname volledige no-claim korting;

2. voor jeugdige bestuurders geen ver-

hoogd eigen risico;

3. no-claim reductie tot 40 %

.

Voorts alle verzekeringen en financieringen.

MEVR. A.M. FOLKERS-STRUVÉ
Thorbeckestraat 17 • telef. 3283

^or«)etterie

ctióon cfunce.

daar slaagt U!

.Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

De echte luxe VEBS

JALOEZIEËN
met banden oi koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012.

BEHANG
KEUR -VERF

Paradijsweg 2
t.o. Politiebureau

Van Kessel

voor pianostemmen
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. (023) 323214

Komt U ook a.s. VRIJDAG mosselen eten in

„De Kousepael"?
O.a.: gekookte, gebakken mosselen
met brood; mosselen met paté, toast

en boter.

Gebakken SCHOL met brood.

Speciale gelegenheid voor recepties en partijen.

VRIJDAG 26 DECEMBER GEEN MOSSELEN!

Bar-Café-Restaurant

„DE KOUSEPAEL"
Haltestraat 25

ZANDVOORT

Nu kip aan spit

HELE KIP

f4,50

Snackbar Steffers
STATIONSPLEIN 5

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023 • 24 28 30

Schilders-

bedrijf

H.C. v. tyfy
Telefoon 2638

47.50
VOOP
10 rijlessen
Vervolg- en losse

lessen: f 7,50
Fonkelnieuwe V.W.'s

Zandv., Oosterparkstr. 41,
telefoon 25 07 - 36 60.

AUTORIJSCHOOL

,ERNflA'
Gedlpl. VAMOR

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en 'klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

*Ï5»

WASUNIE, Haltestraat 63b,

telefoon 4417.

U kunt het ook door ons laten doen,

via onze wasserij 'SNEL'.

Lakens, tafellakens, enz. of uw ge-

hele was!

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

VOOR AL UW DRUKWERK!
VISITEKAARTJES *•

VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK
»•

m

Speciale

Aanbieding
s % Jenever 8,75 p
M& Oude jenever 8,95 p
W$ Vieux 8,95 p,

|m« Citroen jenever 7,95 p
m§ Citroen BRANDEWIJN
|§5 BESSENJENEVER

Itr.

. ltr.

. ltr.

. ltr.

6,95

6,95

wl Sherry, 3 flessen 10,-

SS

g? Sandeman Sherry 5,95
^

Black & White whisky 15,45 p

White Label whisky .... 13,95

Johnny Walker
Ballantine
White Horse ....

. 15,95

. 15,95

. 15,95

Remy Martin
Cognac Bisquit

***
19,50

NU 15,95

Bisquit Monopole 13,95

Courvoisier
Hennessy .

.

Martell

16,95
16,95

NU 15,95

Drambuie . 16,85

D.O.M. Benedictine 16,75
Grand Marnier 15,25
Cointreau 15,95
Pernod p.ltr 17,95
Vieille Cure 16,85

CHAMPAGNE:
Pommery en Greno
demi sec
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ZANDVOORTSE COURANTredaktie en adm.: achterweg 1

advertentieprijs 16 et p.mm-hoogte
abonnementsprijs ƒ11,- per jaar

per post f 13,-; buitenland ƒ 15,-

losse eksemplaren 20 cent
postgiro 1918910,
t.n.v. drukkerij oudt v/h gertenbach
postbus 23, telefoon 2135

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT — aangesloten bij de NED. NIEUWSBLADPERS

Achterweg 1, telefoon 21 35 - Uitgave: Drukkerij Oudt vh Gertenbach

1969

in

beeld

Dit keer doen wij het anders dan anders. Geen jaaroverzicht waarin de gebeurtenissen

van de afgelopen twaalf maanden vrijwel op de voet worden gevolgd, maar een terug-

blik in foto's. Want 1969 deed het goed voor de lens. Lang niet alles wat vermeldens-

waard is werd op de gevoelige plaat vastgelegd. Een van die gebeurtenissen was de

overname van het bedrijf waar dit blad wordt gedrukt en uitgegeven. Op 1 juli j.l.

volgde de hr P. W. F. Oudt de hr Us de Jong op als eigenaar van de zaak. De nieuwe

eigenaar heeft zich bijzonder snel ingewerkt en door zijn prettig en taktvol optreden is

een uitstekende samenwerking ontstaan tussen hem, het personeel van de drukkerij en

de redaktle van de Zandvoortse Courant.

1969 was voor de badplaats Zandvoort een goed jaar. En een goed jaar wil voor

^Zandvoort in de allereerste plaats zeggen: een prachtig hoogseizoen met veel bad-

gasten en nog meer dagjesmensen. Laten we hopen dat ook het komende jaar voor de

badplaats en zijn inwoners zijn beste beentje voor zal zetten.

Uitgever en redaktie van de Zandvoortse Courant wensen op de scheidslijn van oud en

nieuw de lezers een in alle opzichten voorspoedig 1970 toe. En nu maar plaatjes kijken.

Maandag 20 januari: Tijdens een hearing over de toekomstige sanering van de Noord-

buurt kondigde burgemeester Nawijn aan dat veel karakteristieke dorpspanden zullen

verdwijnen. Een triest vooruitzicht.
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Zaterdag 29 maart: Zandvoort beleefde op die dag een vreedzame invasie van twee

luchtkussenvoertuigen, die aan ons Noordzeestrand kwamen bijtanken.

^1

\

Vrijdag 25 april: Opening van het Dolfirama onder het mr. H. M. van Fenemaplein.

De uit Amerika geïmporteerde dolfijnen lieten onder regie van hun oefenmeester een

paar fraaie toeren zien.

Zaterdag 10 mei: De Zandvoortse Reddingsbrigade kreeg de beschikking over een

gloednieuwe en modern ingerichte reddingspost 'Piet Oud' aan het noorderstrand.

De ZRB-vrijwilligers waren er bijzonder blij mee.

Dmcdag 12 a_guc'.u:. Brand.tccrkoipscn en hcrf_i.iu..i uij\.illi«,_i. L-
r.."i-j:.i vt.i

van de grootste duinbranden uit de geschiedenis van Zandvoort. Toen de brand was

bedwongen bleek 20 ha duinbegroeiing ïte zijn verwoest. Veel klein wild werd het

slachtoffer van de vuurzee. Vermoedelijke 'oorzaak: een uit een trein gegooide peuk.



vereenvoudiging

toewijzing van woningen

AAN ONZE ADVERTEERDERS
Ingevolge een beschikking van de minister

van Economische Zaken van 23 december
j.l. mogen de bij de Nederlandse Nieuws-
blad Pers aangesloten nieuwsbladen met
ingang van 1 januari 1970 de bestaande
advertentietarieven met één cent verhogen.

Ook de Zandvoortse Courant zal hiertoe

overgaan. Vanaf 1 januari van het volgend
jaar wordt de advertentieprijs 16 cent per
mm-hoogte.

DE UITGEVER

zoek gaat, en, indien hij met een verhuur-

der tot overeenstemming komt, vrijwel auto-

matisch een woonvergunning krijgt.

hier staat uw brief

De minister van volkshuisvesting wil het andere oplossing mogelijk is. Voorts dienen

gemeentelijk toewijzingsbeleid voor wonin- zij een vordering zo spoedig mogelijk onge- ".

gen met ingang van 1 maart 1970 aanzien- £*"*?£?£" p^n/rïüon^Un^l^tl»?
.... ,. _. ... . .

streven dat tussen partijen alsnog een huur- ... . mr,non/-.nrrnT»n
lijk vereenvoudigen. De minister staat een overeenkomst wordt gesloten of dat andere WATERSPORTERS
regeling voor ogen, waarbij ieder, die een woonruimte ter beschikking komt. GAAN VERGADEREN
huis wil hebben, zelf naar een woning op De minister wil met behulp van zijn nieu-

we richtlijnen een optimaal gebruik van de Op donderdag 8 januari a.s. belegt de Wa-
beschikbare woningen zoveel mogelijk te tersportvereniging 'Zandvoort' een ekstra
bevorderen. ledenvergadering in het gemeenschapshuis
Voorwaarde daarvoor is, zo heeft hij laten aan de Louis Davidsstraat. Tijdens de bij-

weten, dat woningzoekenden zelf aktief op eenkomst zal een bestuursvoorstel aan de
De minister wil zo snel mogelijk af van zoek gaan naar de woning die. het meest orde komen het huidige schepengeld a

de administratieve rompslomp van de huis- aan hun verlangens tegemoetkomt. Het is ƒ 10,— te vervangen door een liggeld a
vestingsbureaus. 'De mensen zijn het zat de taak van de gemeentebesturen hen daar- f 3,50 per vierkante meter. Verder komt de
om naar de loketten van de gemeentelijke toe aan te zetten en hun daarbij zoveel bouw of eventueel huur van een nieuw on-
huisvestingsbureaus te gaan en daar te la- mogelijk behulpzaam te zijn, aldus de mi- derkomen aan het strand en de financiering
ten uitmaken wie uit een aantal gelijke ge- nister. daarvan ter tafel,

vallen een huis krijgt en wie niet', verklaar-

de de bewindsman. 'De tijd is rijp om daar-
mede op te houden.'
De minister, die gevraagd heeft de be-

staande voorschriften per 1 maart 1970
aan de nieuwe richtlijnen aan te passen,
laat de mogelijkheid echter open, dat ge-

meenten met lange wachtlijsten van woning-
zoekenden, zoals Amsterdam, tijdelijk van
de nieuwe voorschriften worden ontheven
en een overgangsregeling krijgen. Maar in

het algemeen zal de woonruimteverdeling
waar dat enigszins mogelijk is vrij worden.
Op grond van de nieuwe voorschriften

zal zonder meer een woonvergunning moe-
ten worden afgegeven:— Bij verhuizing naar een woning waar- Het zou hovaardig zijn te menen dat mijn

van de huur minstens 50 procent hoger is, geschrijf voor de Minister aanleiding is ge-

of bij een verhuizing naar een kleinere wo- weest in het Huisvestingbeleid van ook de vvWd^n'toch "maarToor
ning (twee woon- of slaapvertrekken min- Gemeente Zandvoort in te grijpen, hoewel ,,'....
der). ik weet dat de Zandvoortse praktijk het Inderdaad schrijft de Minister voor dat— Bij verhuizing van een gelijkvloers ge- Ministerie zorgen baart. het Gemeentebestuur moet trachten 'in

legen woning of een eengezinswoning naar We , is het zo dat de Minister heeft voor.
S°ed overleg' tot.eer

V •^'^«^.f^eling
een hoger gelegen woning. aeschreven dat niet lanaer aesubsidieerde ï?

DescnikDare woonruimte te komen.

— Bij woningruil. S™^oge^'woS'to! ewezen aan ^kK'
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at^hefoveMeg^o KdW.t— Bij verhuizing naar een leegstaande wo- huurders met een te hoog inkomen. Boven ^ ft'

r*" d
e
a

,

L

h
*.

T

e
'

e

v
9
enf

° 9.
°wethóudening waarvan de be rokkene eigenaar is. dien en dat gaat nog verder, dan mijn wen- iTb'

k
s,Mn r̂ Mrva7EMM

0V
e
e
en

'

Inde^fs nersoVoorts zal het met langer, mogelijk zijn sen> za | dat ook ge |den voor andere goed .
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.emand een vergunning te weigeren met het kope huizen. Hoewel al enige tijd bekend
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D » *'aTsS^le^noa n\Bttarargument,, dat hu niet ekonomisch aan de was dat dergelijke Richtlijnen aanstaande *«^°
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tërwliT het daar toih lmgemeente is gebonden. Alleen in een agglo- waren heeft de Burgemeester al enige ma- !,P r

a
a
t

ke 9ekomen '
terwnl het daar tocn om

moratie kan onder bepaalde voorwaarden
ien |aten weten ze naast zich neer te zullen

gaat -

de eis van gebondenheid aan die agglomo- leggen; wij gaan gewoon door de woning- Voor de Zandvoortse 'noodgevallen' is

ratie worden gesteld, behalve waneer het wetwoningen te verdelen op nummer. deze nieuwe ontwikkeling, gevoegd bij de
om mensen gaat, die niet duurzaam aan het n _,„„„„„_«„ s„ ,.,„i ,„„;„. m„„ houding van het College, een ramp; ener-
arbeidsproces deelnemen. D

t

e argumentatie is wel grappig: Men
zjjds z

a
a | aan de verde |ing van de woning-

De nieuwe voorschriften bepalen verder oeeft wel toe dat op deze wijze niet de wetwoningen niets veranderen, ander-
dat gemeentebesturen geen woonvergun- ï°en

!?i!
r ™n «n «Lnf™ hïttmoï'rfo 2 'ids zullen de Particuliere eigenaren met

ning meer mogen verlenen aan iemand die °en
-
maar men wii rekening nouaen met ae succes een beroep doen op de nieuwver-

een woning met 'n zo lage huur wil betrek- 'an 9e l|Jd die de betrokkenen gewacht heb-
worven vrjjheden. Het beleid zal in zijn uit-

ken dat hij daarvoor, gezien zijn inkomen, ben - werking nog onsocialer worden,
niet in aanmerking behoort te komen. Het komt dus eigenltfk hierop neer: Som- De woordvoerder voor het CoIIege is er

Geachte Redakteur, wel erg sneu dat het te elfder ure niet

doorgaat.

In zijn toespraak tot EMM memoreerde de
heer Nawijn nog eens 'het goed overleg'

waarmee men met EMM tot verdeling van
ae woonruimte kwam en dat schreef 'de

De gemeenten houden de bevoegdheid mige kandidaten van EMM komen eigenlijk
niet in geslaagd een verdediging van het

ken dat op basis van vrijwilligheid geen gemeenschap een

om woonruimte te vorderen. Zij mogen dit niet in aanmerking voor subsidie, maar nu t
' * j' „°_ „"„jÏ h"il f' <L,„,i '„'

echter pas doen wanneer duidelijk is.geb.e- ze zo lang gewacht hebben op deze kans de tjft *™,£^
r̂
*dg™^

been uit te draaien is het
njet . het ,8 onzede | ijk Overheidsgelden aan
te wenden voor doelen waartoe ze niet be-
stemd zijn en het is zwakjes kritiek daarop
te kwalificeren als 'afbrekende kritiek'.

Uit e.e.a. blijkt wel hoezeer in Zandvoort
het Huisvestingbeleid een politieke zaak is

geworden: degenen
V;

die zijde spinnen bij de
huidige situatie zijn de tegenwoordige be-
woners van EMM-huizen; de oudere leden
en uit deze categorie komen de stemmers
waarvan het zittend College het hebben
moet.

wchscU &ij> Uthedc vxm MCMLXX
Hoe duyster isset swerck, booven der Waereld kloot,

hoe staet de mensch van dag tot dag aen rampen bloot;

't syn de dagbladen, die daer daaglyckx van gewaagen,

soms ist ons haest. te veel, wy kunnen 't nyet verdraagen.

Van oorlogh in Vietnam en 't Palestijnse Landt,

in 't ver Chineesenryck neemt men 't geweer ter hand.

Maer nyet soo ver van Huys, in d'eygene Contryen,

hoort men al anders nyet dan vegten en dan stryen,

De nieuwe generatie dient sich aen, met protest, besetting,

spandoecken en kreeten.

teegen d'autoriteiten, die 't allemael oock so seecker nyet meer weeten.

Het wordt daaglyckx uitgebreyd in de Dagbladen vermeld

hoe het met ons menschen op deez' aerdbol is gesteld,

we leesen er het kwaedts, we leesen oock veel goet

en dat laetste gheeft de burger dan weer moet.

Maer in uw plaetselyck blad kryght het lokael Berigt

een importante plaets ent eygene Gesicht.

Dat in de Hoofdstraet kwam een nieuwe Backery,

daer gaet uw Courant heusch nyet soo maer aen voorby.

Uyt de Gemeente Raedt verneemt ghy uitgebreyd

al wat daer is gebeurt, al wat daer is geseyt

met — tusschen haeckjens soms — 'gelach', 'hilariteyt",

, Gy leest er alles van de Markt- en Beursberigten,

wanneer eens Yemant yets heel grappigs heeft geseyt,

wanneer een oud Gebouw voor 'et Verkeer moet swigten,

wanneer een Egtpaer vijftich jaeren is getrouwt,

wanneer er wordt gefeest, wanneer er wordt gerouwt,

wanneer ons Elftal — onverdiend steedsl — heeft verlooren,

maer oock wanneer het strackx promotie is beschooren.

wanneer se syn geslaegt voort een of aêr exaamen,

Gy leest van gans uw Permetasie daer de naemen

't sy voort Gymnasium dan wel voor reddent swemmen.

En mogt de Vraag dan wel het Aenbod U beklemmen,

't zij kinderstoel, klavier, of meyd of commensaal,

in d'advertenties daer slyt gy het allemael.

Uw Courant was er steeds by 't daegelyckx gebeuren

en wist dat vaeck behoorlyck smaak'lijck op te kleuren.

Vraeg nyet wat 't heeft gekost aan Arbeyd en aan Tyd,

want — vondt Gy naa het Feest het rustbed toebereyt —
dan zat de Redacteur noch yverig te ticken

om 'et Verslag noch tydich in elckaer te flicken.

En oock in 't aen de Kim verschijnent Nieuwe Jaer

staet de Courant weer voor U en de Gemeenschap klaer.

Wy hoopen, dat Gy blyft gespaert voor Leed en Druck

en dat dit Jaer U breng' veel Zeegen en Geluck

en, dat bij alles wat de Toekomst ons moog spellen.

Uw Courant U getrou mach blyven vergesellen.

JEAN BARD

Bij de huidige verhoudingen in de Raad
zijn veranderingen niet te verwachten, mo-
gelijk brengen de verkiezingen een oplos-
sing. Voorlopig kunnen de heren beter de-
missionnair blijven.

K. J. W. VAN DEN BROEK
Zandvoortselaan 66
Zandvoort

Kruiswoordpuzzel
1 4



Zaterdag '4 oktober: Joh. Eijlders opende

aan de Verlengde Haltestraat een galerie

voor hedendaagse kunst. Zijn buren hielpen

hem een handje alles op tijd klaar te krij-

gen.

:S«|«SK**&J««*^«^»W

Zaterdag 25 oktober: Door middel van een enquête sprak 89 % van de lezers van he:

Haarlems Dagblad zich uit tegen de aanleg van een wandelpier voor de kust van Zand-

voort. Men vindt de aanblik van een betonnen kolos in zee gewoon afschuwelijk. De

gemeenteraad moet nog over het plan beslissen. Zullen de afgevaardigden rekening

houden met dit stukje inspraak?

Zaterdag 18 oktober: Ter gelegenheid van

het 19-jarig bestaan van het gemeenschaps-

huis vond in de grote zaal van het gebouw

aan de Louis Davidsstraat een verenigings-

manifestatie plaats onder de naam 'Kom
'69'. Het werd een presentatie die om her-

haling vraagt.

Vrijdag 3) oktober.' Vogels van diverse plui-

mage werden door de Zandvoortse leden

van de vogelvereniging 'Onderling Genoe-

gen' geshowd in 'Zomerlust'. Er waren veel

jeugdige kijkers.

Zaterdag 22 november: Er was grote belangstelling van de zijde van jong en oud voor

de intocht van Sint Nicolaas en zijn gevolg. Niet iedereen was ingenomen met de wijze

waarop de ontvangst was georganiseerd. Dat moet volgend jaar beter, schreef men in

de plaatselijke bladen.

Woensdag 17 december: De wethouders Kerkman en Lindeman traden af aan het slot

van de behandeling van de gemeentebegroting voor 1970. Het verwerpen door de raad
van de voorgestelde verhoging van de straatbelasting teneinde het begrotingstekort te

dekken was voor hen het sein voor vertrek. Keren zij op hun zetels terug of komt er

een nieuw wethoudersteam? Volgend jaar leest u er ongetwijfeld meer over in de Zand-
voortse Courant.

/



'T'

Automobielbedrijf

Jac. Versteege en Zonen
NSU-verkoop
Pakveldstraat 21, tel. 2345

wenst cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig
nieuwjaar.

n. Mr xx A. Èf
Kruisstraat 14, telefoon 3218
Agent: Telegraaf,

Algemeen Handelsblad
Nieuws van de Dag '

Trouw
Nieuwe Rotterd. Courant
Nieuwe Haarl. Courant
De Tijd
Algemeen Dagblad
De Volkskrant
Elsevier
Troskompas
Sport en sportwereld

wenst zijn clientèle een gelukkig en

voorspoedig nieuwjaar.

Fa. FRANSEN & Zoon
Markiezen, rolluiken
Oranjestraat 16, telefoon 2785
Zeestraat 57
wenst geachte cliënten, vrienden
en kennissen een voorspoedig
nieuwjaar.

Wij wensen al onze cliënten, ken-
nissen en vrienden een gelukkig
Nieuwjaar,

FIRMA EELTINK
Stationsstraat 16

Fa. J. VAN DUIVENBODEN
Haltestraat 45

P-f-

Fa. Joh. Dalman en Zn.
Schoolstraat 1

wenst zijn cliënten en kennissen
een gelukkig nieuwjaar.

Brink's Wijnhandel
Grote Krocht 28, tel. 2654

wenst zijn geachte cliënten

een voorspoedig 1970

Hooi] wijnhandel

Potgieterstraat 26, tel. 3913

wenst allen
een voorspoedig Nieuwjaar.

HALTE 40
Haltestraat 40

wenst haar vrienden, bekenden en
clientèle een voorspoedig en gelukkig
jaar!

Sigarenmagazijn „'t Circuit"
A. Schaper, Haltestr. 32a, tel. 3072
wenst cliënten en vrienden een
zalig en gelukkig nieuwjaar

Woningbureau 't Centrum
Burg. Engelbertsstraat 1, tel. 3284
wenst alle cliënten en vrienden een
gelukkig nieuwjaar.

Bouw- en aannemersbedrijf

Fa. D. Berkhout
Swaluëstraat 41, telefoon 2590

wenst geachte cliënten

en vrienden
een voorspoedig nieuwjaar

Overlegorgaan N.V.V. N.K.V. en C.N.V.
wenst U een voorspoedig 1970

Bestuurdersbond N.V.V.

wenst U een voorspoedig 1970

Metaalbedrijfsbond N.V.V.

wenst TJ een voorspoedig 1970

Begin het nieuwe jaar met een nieuwe bril.

Opticien A.G. Slinger
wenst zijn cliënten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1970

Optiek - Staalwaren - Leverancier alle ziekenfondsen

GROTE KROCHT 20a — TELEFOON 4395

Horloger-Juwelier

HT KltTCrtfYDIl
KERKSETRAAT 33

wenst geachte cliënten, vrienden enbekenden
een voorspoedig 1970

Sporting club Zandvoort
wenst alle leden en bekenden

Een voorspoedig en sportief 1970

Woninginrichting

L, Balledux en Zonen
Haltestraat 27-29, telefoon 2596
wenst geachte cliënten en vrien-
den een gelukkig nieuwjaar

Smederij Gansner en Zn
Grote Krocht 36a, telefoon 2518

wenst cliënten en vrienden
een voorspoedig nieuwjaar

Schildersbedrijf

Pa. J. van den Bos & Zn
Grote Krocht 23, telefoon 4513
wenst geachte cliënten, vrienden en
bekenden een gelukkig nieuwjaar.

Een heel fijn nieuwjaar

voor alle gasten en vrienden van het

Sporthal - Restaurant
wenst U: TINY BEUGELING

Wij wensen onze clientèle

een voorspoedig 1970

Eddy's Textielhuis
STATIONSSTRAAT 20

Zandvoortse Schaakclub
van 1930

In een gelukkig en voorspoedig 1970 is het een goede gewoonte
om niet alleen thuis, maar óök UIT te gaan schaken bij Z.S.C.

Inlichtingen: telefoon 3494

Fa. E. van der Linden
Westerparkstraat 14

Woninginrichting — Stoffeerderij

wenst alle cliënten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1910

M. KEUR UW ECHTE BAKKER
IN ZANDVOORT

wenst zijn geahte clientèle, vrienden en kennissen

een voorspoedig en gezegend 1910

Automobielbedrijf H. P. Kooyman N.V.
Brederodestraat 8-10, telefoon 3242

Off. dealer VOOr DAF wenst allen een gelukkig nieuwjaar.

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL Telef. 3 2 2 7 5 4

Gerichte autorijlessen

Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM

Komt U ook a.s. VRIJDAG mosselen eten in

„De Kousepael"?
O.a.: gekookte, gebakken mosselen
met brood; mosselen met paté, toast
en boter.

Gebakken SCHOL met brood.

Speciale gelegenheid voor recepties en partijen.

Bar-Café-Restaurant

„DE KOUSEPAEL"
Haltestraat 25
ZANDVOORT

ZIEKENFONDSVERZEKERDEN
Zij, die per 1 januari 1970 wegens overschrijding der

loon- of welstandsgrens, zich particulier dienen te ver-

zekeren, doen er verstandig aan zich te wenden tot:

ASSURANTIEKANTOOR

JAC. HOEKEMA
Celsiusstraat 28, Zandvoort

ALLE VERZEKERINGEN
Telefoon 3394

Wij sluiten de verzekeringen nog voor de oude premies,

dus GEEN VERHOGING.

SCHOENREPARATIE-BEDRIJF

HARMS
Zuiderstraat 8 - Telefoon 2740 '

Goed, vlug en niet duur!

WARME SCHAPENVACHT INLEG-ZOLEN
VOOR LAARZEN f 2,45

VAMOR-RIJSCHOOL

P. C. Laarman - Frans van Sprang
Nic. v.d. Laanstr. 5 rd., Haarlem, tel. 023-326278

Met ingang van 14 AUGUSTUS iedere donder-
dagavond theorie in gebouw 'De Krocht', Grote
Krocht 41, aanvang 20 uur.

Ook toegankelijk voor niet-leerlingenl

Wij lessen met NSU - Opel/Kadett - Opel/Re-
kord • Vrachtwagen • Scooter.

/oor elk klusje of karwei, het hout van

W. JANSEN hoort er bij!

Zaterdags geopend van 9—5 uur

Kamerlingh Onnesstraat 21, t/o Rioolzuiverings-
installatie. Privé: De Genestetstraat 7, tel. 4107.

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

HL IRfE.BER
h.o.n. EXPEDITIE fa. L. N. Weber & Zn.
Gasthuisstraat 1, telefoon 2037

wenst cliënten en vrienden een voorspoedig 1970

Versteege's 'IJzerhandel
IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN AKVELDSTRAAT 19

wenst cliënten en vrienden

een voorspoedig nieuwjaar.SKIL-SPECIALIST

Bloemenmagazijn ERICA
GROTE KROCHT 24

TELEFOON 2301

WENST VRIENDEN EN CLIËNTEN
EEN VOORSPOEDIG 1970

Wij xoensen U een voorspoedig 1910

SCHILDERSBEDRIJF

Fa. KEUR & Zn,
Hogeweg 38a - Telefoon 2979

Keur-Verf
Paradijsweg 2 - Telefoon 5602

Philips radio- en televisiespecialist

PHILIPS

Kostverlorenstraat 7

Telefoon 2534

F.H. PEN2LRT
wenst geachte cliënten en be-

kenden een voorspoedig 1970

c
WlodL& du ^aóóacfe 9
voor de modebewuste vrouw

DE BESTE WENSEN VOOR 1910 PASSAGE 9 — TELEFOON 5965

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

VERSTEEGE
HALTESTR. 18 TEL .- «99 • ZflNDVDORT

cAuto en
<
^serkuurbedryl

,^iandvoort'

SHELL QUICK SERVICE
ALL RISKS VERHUUR
SNELLE REPARATIE
VERZEKERINGEN

Garage: Shell Station, Dr. Schaepmanstraat, hk. Brederodestraat, tel. 4580

NEEM BffiN ECHTE

centrale verwarming
van een eritend installateur. FINANCIERING TOT 100%

„TECHNISCH WERK"
Zandvoort, Thorbeckestraat 19, telefoon 3270

Materiaal-leveranties van installaties of onderdelen voor zelfbouwers

Alle verzekeringen

en financieringen

Mevr. A. M. Folkers-Struvé

Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

Schildersbedrijf

W. Ja JPAAsT
Burg. Beeckmanstraat 33,

telefoon 4755

Doe het zelf afdeling

Verf • Glas - Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)

Van Kessel

voor pianostemmen
Uitsluitend techn. praktijk

Ged. Oude Gracht 114

Haarlem, tel. C023) 323214

Net SCHILDERSBEDRIJF
kan nog enig gr. en klein

buitenwerk aannemen, ook
muren. Vrij blijvend prijs-

opvraag. Tel. 023-325368,
(18.30-21.30 uur).

^oróetterie.

cnoon Iscfuncs

daar slaagt U!

Kostverlorenstraat 49
Zandvoort Tel. 4492

Zonweringfabriek

„Haarlem"
IORDENSTRAAT 37, HAARLEM

Telefoon 023-316944.

VOOR ALLE ZONWERINGEN,
OOK ONDERHOUD.

TEVENS WINTERSTALLING.

Sinds 1933

O.G.Makelaar

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstr. 1

1

Zandvoort

Tel. 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT
of WONING

Administratie van onroerend goed en

assurantiën.

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIEKANTOOR

P. Visser
Zandvoort, tel. 2120

Amsterdam, tel. 246700

Een goede autoverzekering, aange-

vuld met een rechtsbijstands-

verzekering voorkomt teleurstelling.

Uw assurantie-man

Uw vertrouwens-man.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

Klein en groot
eten v.d.Werff's brood

Gasthuisplein 3, telefoon 2129

Familiedrukwerk

DRUKKERIJ OUDT
v/h Gertenbachs Drukkerij

Achterweg 1, telefoon 2135

RIJSCHOOL

„TOLLENS"
De hogeschool voor auto-

rijkunst voor Zandvoort en

omstreken.

V.W. 1300
en

NSU PRINZ
Ook voor vrachtwagens!

TOLLENSSTRAAT 13
Tel. 02507-3598 b.g.g. 2076.

Wasautomaten
HOGE Inruil oude wasma-
chine. Betaüng in overleg.

Inlichtingen VELO,
Zeestraat 37, Zandvoort.
Tel. 4590 en Grote Markt,

hoek Jansstraat, Haarlem.
Telefoon (023) 320423.

HONDENTRIMSTER
Voor het trimmen, knippen

en toiletteren van uw hond.

Mej. M. Bouberg Wilson
Erk. gedipl. trimster

Trimt bij U aap huis.

Kostverlorenstraat 121
Telefoon 4024.

Autoverhuur D. F. Pieters

Steeds de nieuwste wagens,
alle van 1966 en 1967

f 4,- per dag
Kadett - Volkswagens
Opeis Kapltan • Rekord
Daf en Chevrolet Impala's.

Haarl.str.2, tel. 4200 en 3652

De echte luxe VEBS

IJALOEZIEËK
met banden of koord,
nu met

25% KORTING
Vrees & Zonen. Tel. 4012-

BEHANG
KEUR -VERF
Paradijsweg 2 Telef. 5602

t.o. Politiebureau



ivNdeblad zandvoortse courant

zijn werkkring ging verlaten. Reeds eerder
lereen zal t er, zo dachten wij, wel mee Wel bijzonder is, dat wij nu al tien jaren vierde de heer De Jong, die op 1 juni 1929
,s lijn, dat de zomer en de herfst van achtereen een jaar hadden met te weinig als 'fitter' bij de gemeente in dienst trad,

69 In het komende jaar herhaald mogen zon, al scheelden er dit jaar maar ruim 40 zijn veertigjarig ambtsjubileum,
rden. ..... . . uren aan te9en verleden jaar 245 uren te Op de afscheidsreceptie voerden ver-
KijKen wij echter het eindcijfer (gemid- weinig zon. Dat het landelijk met 705 tegen scheidene sprekers het woord, o.w. de de-
Idoover het gehele jaar) dan is er wei- normaal 742 mm neerslag weer eens een missionaire wethouder van de bedrijven, de
bijzonders aan de hand, want de ge- iets droger jaar was dan normaal, mag wel heer J. L. C. Lindeman, de direkteur van de

•Kielde etmaal- zowel als de makslmum- in de krant, hetgeen bij deze geschiedt, met dienst, de heer Rodrigo en de administra-
pperatuur is op een of tweetiende graad daarbij voor 1970 als wens: 'meer zon en teur, de heer Kossen. De afscheidsreceptie
als normaal afgesloten, de zon scheen een warmer voorjaar, maar liever wat meer werd o.m. bijgewoond door burgemeester
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want daarmee kwamen W 'J
A

' ^fT' Aan
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51
f
lot *P'n de

^
b 'Jeenkornst Corres-pondentieschaak blijft een boeiende,^„ r«n»n a™ ,» n» bedrogen u.tl dankte de heer De Jong Voor de vele vnen- zaak. Allereerst voor degenen, die het be-

delijke woorden aan zijn adres gericht

mm minder regen dan normaal. De
ilst was het warmst Cwat de afwijking

opzichte van het normaalcijfer betreft),

voorjaar het koudst en het natst, de
iler gaf te weinig zon.

oraer en herfst

au.1969

ragen om herhaling

AFSCHEID VAN TECHNISCH
HOOFDAMBTENAAR
Tijdens een vorige week in het gemeen-
schapshuis gehouden officiële bijeen-

komst van personeelsleden en direktie
van de dienst van gemeentebedrijven werd
afscheid genomen van de technisch hoofd-
ambtenaar F. de Jong, die wegens het be-

reiken van de pensioengerechtigde leeftijd

aanzet
nu wèl 11. e5 volgen, aangezien Zwart
thans na 11. ...de5:, 12. Pc6:,e4, 13. Pe4:,
Lc6:, 14. Pf6:+ niet het reddende Dd8 x f6

bij de hand heeftl) 11. Pd4-f5, g7-g6, 12.

Tf1-e1l, h7-h6 (Het paard mocht niet ge-
nomen worden: 12. ...gf5:, 13. ef5:+, Le7,
14, Lg5-, Kf8, 15. Lh6+, KeB, 16. Lg7 enz.,

en op 12. ...Le7 was 13. Pe7:, De7:, 14.

Lg5 winnend) 13. Pc3-d5l, Pf6-g8 (Geen
aangename zet, maar Zwart had geen keus.
Zie 13. ...Lf5:, 14. ef5:, Kd7, 15. fg6:,

Pd5:, 16. Df7:+, Pe7, 17. g7; enz.) 14.

Lc1-f4, Ld7-e6, 15. Tal-dl, Le6 x d5 (Want
anders! Uiteraard ging Tb2: niet wegens
Dc3) 16. e4xd5+, Pg8-e7 Zie diagram

[E WINTER

iiari kenmerkte zich als een bijzonder
,tie maand met nauwelijks vorst van
ge betekenis. Wei veel donker weer, met
gevolg, dat De Bilt slechts 19 uren zon
jistreerde, en dat was een rekord voor

ze eeuw. Het venijn zat in de staart,

ut februari bracht heel wat winterdagen
I sneeuw en gladde wegen. Dat was een
i|ke tegenvaller, vooral voor de optimis-

i,
die hadden gedacht, dat na zo'n warme

marl de winter wel voorbij zou zijn.

totaal in deze winter een tekort van 56
in zon en minder neerslag dan normaal.

In verband met de jaarwisseling verschijnt er a.s. vrijdag 2 januari

geen Zandvoortse Courant. Het eerstvolgende nummer komt uit

op dinsdag 6 januari a.s.

uit nieuwjaarszingen gaan
'Komt burgers, komt allen terstond.

Het nieuwjaar Is ingetrede.

Ik wens U op deez vaste grond

Veel heil, geluk en zege'.

oefenen (ik heb hierop in deze rubriek
reeds meermalen gewezen), maar ook voor
hen, die er plezier in hebben partijen uit

schaakrubrieken en -tijdschriften na te spe-
len. Want (en ook dit heb ik op deze
plaats al vaker gezegd) juist corresponden-
tiepartijen zijn leerzaam om na te spelen:
de opening wordt dikwijls met grote pre-
ciesie behandeld, men wil graag eens een
nieuwtje beproeven en als de partij een-
maal in een beslissend stadium is gekomen
valt de beslissing in de regel op fraaie
wijze C^en heeft immers thuis alle tijd om
rustig de consequenties van de slctcombi-
natie door te rekenen!) en heel aardige
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daar nog wel, in ere is gehouden, is het
'Nieuwjaarsslepen", 'de verzameling bren
gen' of 'Nijjierstógjen'. Welke naam er ook PartiJ vond lk deze:

aan wordt gegeven, het komt overal op het-
Mucha-Nun

abcdefgb
17. Lf4--e5!l (Het was duidelijk, dat Wit
beter stond, maar de moeilijkheid is altijd

hoe een beslissing te forceren voordat de
tegenstander een verdedigbare positie heeft

kunen opbouwen. De tekstzet is een fraaie

ECHT VOORJAAR

it erger was, er kwam geen einde aan
I»

'

Met 't zingen van dit lied wenst men elkaar

in het oosten een 'Geluckzoalig Nijoar'. De
overgang mag vooral niet ongemerkt gaan.
Laweit moet er zijn. Of nu de nachtwacht

L fiiy» wast, ei rwvaui w*-cu cmuc aan , , , ', . * u* . - ucnaaiu
koude weer. Een groot deel van maart m^L"/o

at
!L

v°° r

n
0p
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PlJ
n ZZ uit mImw of schuur weer in elkaar wordt gezet. Krijg

:el volop winters en zelfs april, welke zingende mensen of dat men uit Nieuw- hem er maar weer af|

|und 41 uren meer zon gaf dan normaal, '^^J" «f
8!™!*

'
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/
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' 4 ls dus zaak °m .
alvore "s "» nieuwjaars-

het lang te koud. Op zaterdag 19 ™?r°P£ JB*" ",, ?ri ™ J^I fnnPriL|a „PH zin 9en te 9aan -

'

schoon schi P' te ™»ken.
,il lag in een deel van noord-Nederland he k linkt allemaal luid genoeg. In Fr esland

teneinde volop te kunnen genieten van:
jeen laag sneeuw bij matige vorst, ter-

begeleidt de klank van schippershoorns het

op diezelfde dag enkele verwarmde oezang op het platte and af en toe over-

Lhaden wprdpn aeoDend stemd door net knallend losschieten van

* mei deelde ir!S van 't koude melkbusdeksels met karbied, hetgeen niet

nn^cfi^rKn^erS ï i^^^^^^^JSTA
rtover zijn. het voorjaar was koud, te

-erg^rdL^d» ..^rtmet ^vera. «n

tend gaan de kinderen in kleine groepjes uit

nieuwjaarszingen.

zelfde neer. De opgeschoten jeugd haalt ., . __
alles weg wat los zit (en dat zit het al Per correspondentie gespeeld in de jaren vondst en Zwart moet gezien de dreiging
gauw) en brengt dat naar één punt, op het 1968-1969 in Tsjechoslowakije. pe7:, Le7:, Lf6 de witte offerande wel aan-
dorpsplein bijvoorbeeld. Het kan gebeuren, 1. e2-e4, e7-e5, 2. Pg1-f3, Pb8-c6, 3. I_f 1- vaarden) 17. ...d6xe5, 18. d5-d61, Pe7-d5
dat een boerekar helemaal uit elkaar wordt b5, a7-a6, 4. Lb5-a4, d7-d6, 5. La4 x c6+, (Volgens Ceskoslovensky Sach speelt Wit
gehaald en boven op het dak van een huis b7xc6, 6. d2-d4, e5xd4 (Steviger is 6. p 18. ...Pf5:, 19. Te5:+, maar dit moet

...f6. Misschien zal de tekstzet in de toe- een vergissing zijn, want na 19. ...Kd7 wint
komst op grond van de onderhavige partij Wit helemaal niet. Natuurlijk moet Wit 19.
in de theorieboeken van een vraagteken Dc6+ doen, waarna het uit is) 19. Te1 x
voorzien moeten worden) 7. Pf3xd4, Lc8- e5+, Ke8-d7, 20. d6 x c7, Kd7xc7, 21.
d7, 8. Pb1-c3, Pg8-f6, 9. Dd1-f3, Ta8-b8 Te5xd5, Dd8-e8, 22. Td5-d7+,Kc7-b6 (Of
(Tot hier een analyse van Keres, die thans 22. ...Dd7:, 23. Td7:+, Kd7:, 24. Dd5+,
vaststelt, dat het verleidelijke 10. e5 faalt Kc8, 25. Dc6+, Kd8, 26. Df6+ enz. 23. Df3-
op 10. ...de5:, 11. Pc6:, e4l en Zwart b3+ en Zwart gaf op.
wint een stuk. De opmars e4-e5 heeft ech-
ter geen haast) 10. —01, c6-c5 (Min of Correspondentie aan A. C. van der Tak,

meer gedwongen, want op 10. ...Le7 kon Wilhelminastraat 28, Haarlem.

'Geluksalig Nijjaar,

'n Keukske veur mi"j klaar,

'n Slokske der bie

Das goed veur mie!'

rob er en te nat en het was maar een ge-

t, dat zowel pasen als pinksteren nog
deiijk tot warm weer bracht.

IAAIE ZOMER

zomer heeft maar één steek laten vai-

nl. in de tweede helft van de maand
gustus, die bijzonder regenrijk was, nota
ne midden in een periode, die zowel vóór
na deze maand als droog kon worden

getekend.

juni vallen weliswaar geen daverende Het gaat er natuurlijk om, flink wat mond-

ngen te zeggen, maar na een koele start voorraad binnen te krijgen. Het zingen gaat

et regen was iedereen tevreden. Juli zak- niet belangeloos, zoals uit het volgende
versje blijkt:

'Nieuwjaar knauwen,

De katjes zijn verkouden,

Zitten in de schuitjes,

Ze blazen op de fluitjes,

Ze roepen: paar paar,

Ik wens je een zalig Nieuwjaar'.

Te koop z.g.a.n. DAMES-
KUNSTSCH. mt 38. ƒ 20,-

A. M. Termes, Oosterpark-
straat 39

K
Zo goed als nieuwe PHI-
LIPS HOOGTEZON te koop
Tel. 2049, tussen 5—6 uur.

feeuw. Er was dan ook geen bezwaar te-

il, dat november wat onbestendiger werd,

in de tweede week nog even naar herfst
er weg om zich echter snel te herstellen,

periode van half juli tot half augustus
s voortreffelijk en daar hebben duizenden
lantiegangers van geprofiteerd. Het deed
:tr eens denken aan 'n ouderwetse zomer,
als na 1959 niet meer was opgetekend.
ar wanneer wij de eindcijfers van deze

BéBoterhoven de Haan sc^AtIen m.'i.ïï'H:
gedlpl. pedicure maa1: 32-34. Fahrenheitstr.

Zandvoortselaan 52 38. Telef. 4511.

Telefoon 5862

Behandeling ook 's avonds)

Te koop gevr. beleggings-
huis. Kostverlorenstraat 1 13
Telefoon 4479

'Nieuwjaarke zoet,

't Varkje heeft vier voeten,

Vier voeten en een staart.

Ik ben toch wel een wafel waard?'

De jongens uit het paatsje Casteren in

! zomermaanden bekijken,-wat het -toch - Brabant-<zïjn--van oudsher voorzichtiger. -Zij

i zo geweldig. Maksimum-temperatuur vragen het vantevoren. 'Schreven of zingen'?
liddeid 0,6 graden warmer dan normaal, Wordt er niets toegezegd, dan wordt de
De Bilt 12 uren zon te weinig en als ge- huisdeur volgekalkt en klinkt de verwen-
g van de natte augstushelft landelijk 43 sing, die trouwens niet aan één plaats ge-
i meer regen dan normaal.- bonden is, maar overal wel wordt gehoord:

OGE HERSFT 'Boven aan de hemel

Daar hangt een zak met zemel,

ledere zemel kost een duit;

Hang de gierige bliksem uitl'

herfst is buitengewoon geweest, zoals
chts zelden voorkomt. Zowel september
oktober kenmerkte zich door droogte.

Vlissingen b.v. viel 1 1 mm regen in twee Maar is de beloning in de vorm van snoep,

anden; éen van de vele rekords, die de plaatjes noten of appels wel gegeven, dan
fst wist te breken. Landelijk in septem- klinkt het dankbaar

t^ZZ^^Ë Te^Sdt jV.6. kan hij geven,

uren zon meer dan normaal met daarbij Lan 9 zal n|J 'even-

oktober abnormaal hoge temperaturen. Zalig zal hij sterreve.

ü 1921 de warmste herfst van de laat- pe hemel zal hij errevel'

Schilders-

bedrijf

U.C. i/. tyfy
Telefoon 2638

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, tel. (023)
316092 - Haarlem.

PANDEN v. geldbelegging
te koop gevr. N.V. Make-
laardij 'VEMA' tel. 02560-
7767.

Voor een goede huwelijks-
of kinderreportage

ROB LANGEREIS
Koningstraat 25, tel. 3233

Dame zoekt BRIDGE-part.
ner, + 63 jaar. Gemeen-
schapshuis of Keur. Br. I.m.

tel.nr. ond. nr. 10202 bur.

Zandv. Courant.

MEISJE biedt zich aan voor
kind. van 9 tot 3 uur. Lichte
huish. bezigh., geen bezw.
Br. ond. nr. 10201 bur. v.d.

Zandv. Courant.

WEGGELOPEN: rood-witte

gesn. KATER. Inl. gaarne
Spoorbuurtstr. 16.

Aangeb. 1 a 2 KAMERS te

huur voor dame of heer;

kleine gem. ZIT-SL.KAMER
met cv. en douche voor
perm. Telef. 4801

In het noorden van het land, in Groningen,

ïaTen-ö^w^kregen dan'
--n^^ni^w^ar^n^^H^.^ero^

:twas een jaar met. vooral na mei. meer !«'™n
h "A r̂

pKrsX \"2t1 "ffi? 1™
«stige dan ongunstige uitschieters. Het november trok hij zijn duffelse jekker aan

ioriaar morht dan u tnMDrokeri te eurstel en Bewapend met een stok trok hu er op

V Jiin Ho tom^r in hüut hohhon vpp u '*- '" de donkere dagen van de midwinter
M zijn, de zomer en nertst hebben veel ..„ . . Ui; _. u„^^o^if-- ..,„ u., i,.m«n^»
Xd gemaakt, zodat wij eindelijk weer fcKh

ln
hl

'
d
„
e
„
b,ffi !!" « n m trok- i .ji.

ri t
'

pr) uit licht en zong zijn beste wensen. Hij trok
luiten ,dat goed uit

yan borg tQt heerd| van dorp tQt stad en
was overal een geziene gast.

Een ander, zeer oud gebruik, dat zowel in

het noorden als 'oosten nog lang, en hier en

een jaar mogen afsluiten
e bus is gekomen.

BURGERLIJKE STAND

19 dec. 30 dec. 1969

Geboren: Frederikus Jacobus, z.v. J. R.

'armerdam en H. A. Schrijvers; Menno,
». H. Trouw en A. Koper; Mandy Victoria,

v. J. H. Bluijs en A. M. Visser.

Overleden: Reindert Arie Kuin, oud 56
ar, geh. met J. S. F. van der Bijl; Anna
laria Koning, oud 79 jaar, geh. gew. met
van der Ploeg; Jannetje van der Tonne-

eek, oud 80 jaar, geh. met G. van Won-
»en; Alida Sikman, oud 75 jaar, geh.
w». met L. K. A. Loth; Elisabeth Cornelia
>n Breukelen, oud 80 jaar, geh. gew. met
J. Raasveld.

Ondertrouwd: Christopher Strang Natt,

Marie Louise Witmer.

Gehuwd: Antonius van Holten en Maria
nna Theodora Mengede; Lambertus Jose-
'us Bernardus Sluijter en Anna Jahonna
aria Brockhoff; Lucas Willem Meindert
olenaar en Bernardina Paap; Ronald
°odhart en Hendrka Anthonia Katrine

'chems; Bernardus Fredrik Martini en Lu-
vica Francisca Maria Dekkers; Herman
hristian Elzinga en Trijntje Koper; Edwin
Jn Grondelle en Wlhelmina Alexandra
aula Mulder; Alexander Wilhelmus Kroder
Marianne Holsteijn; Leonardus Anthonius
?ak en Elisabeth Sara Verschoor.
Buiten de gemeente geboren: Peter, z.v.

G. J. Pennings en J. van Koningsbrug-
n; Harlan Clint, z.v. P. Th. de Haas en
I. de Mee; Michael, z.v. F. J. M. Lijnzaat
F. J. Koper; Peter, z.v. Th. van Dam en
Brinkman; Johanna Christina, d.v. G. H.

• van Dam en M. E. Kleijn; Claudia Mar-
ia, d.v. H. van Norden en A. M. Schaas-
;rg; Teimuras llja Michael, z.v. M. W. A.
raijer en W. A. Bosman.
Overleden buiten de gemeente: Geeske
kkam, oud 85 jaar, geh. gew. met W.
'Ümenga; Gerardina de Bruijn, oud 86 jr,

h. gew. met C. W. v.d. Pol; W. C. van
jusden, oud 81 jaar, geh. gew. met Vr.

'eer; Gerrit Kraaijenoord, oud 46 jr, geh.

A..J?a Drommel; Gerrigje van Dijk, oud
19»» gew. met J. P. de Roeper.

Drukkerij Oudt
v/h Gertenbach

Achterweg 1 — Tel. (02507) 2135

VOOR AL UW DRUKWERK!
VISITEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN

GEBOORTEKAARTJES

DOZEN POSTPAPIER

HANDELSDRUKWERK
»•

Bestuur Gymnastiekvereniging

Sporting Club
Zandvoort

wenst iedereen een voorspoedig 1970

VOOR UW

Austin-Automobiel
NAAR AERDENHOUT.

Garage Heining
SCHULPWEG 4-6 — TELEFOON 023 - 24 28 30

PAPIER IS ECHTER GEDULDIG ! ! ! !

De Zandvoortse Courant biedt u de ge-
legenheid om dagen-, maanden, ja zelfs

jarenlang te adverteren voor een fractie
van deze prijs. Wij kunnen u zeer lage
mm-prijzen aanbieden bij contracten van
1000 mm per jaar of meer. Van een goed
verzorgde advertentie, een wijde lezers-
kring bent u verzekerd.
Gaarne verstrekken wij u alle inlichtingen
aan ons bureau: Achterweg 1 - Tel. 2135

Autorijschool 'Irma'
Gediplomeerd Vamo

10 VOLLE UREN AUTORIJLES ƒ 75,—
Vervolg- en losse lessen f 9,50 per uur. '

{

1300-1600Les in fonkelnieuwe V.W.
Automatic.

Aanmeldingsadres:
Oosterparkstraat 41 — telefoon 3660

en

WONINGBOUWVERENIGING
„Eendracht Maakt Macht"

TE ZANDVOORT

Voor de leden komen beschikbaar:
Benedenduplexwoningen voor gezin van niet

meer dan 2 personen:

Nicolaas Beetslaan 4 beneden
(huurprijs ƒ 58,40 per maand),

en de garage:

Celsiusstraat letter M
(huurprijs f 26,— per maand).

Schriftelijke opgave, met vermelding van
rangnummer aan de sekretaris D. van Dijk,

Dr. C. A. Gerkestraat 22, tot a.s. vrijdag

2 januari 1970 's avonds 7 uur.

Wij wensen clientèle en bekenden
een voorspoedig 1970

W. Koops
Accountancy en Belastingzaken

Oosterparkstraat 44

U kunt het

toch niet

afschreeuwen

wanneer U de goede hoe-

danigheden van uw arti-

kelen onder de aandacht

van het publiek wilt bren-

gen. Daarvoor staat de

Zandvoortse Courant te

uwer beschikking. Dit

nieuwsblad wordt door-

dat het plaatselijk en re-

gionaal nieuws brengt,

niet gelezen maar „ge-

speld" van a tot z.

In die sfeer genieten ook

uw advertenties méér dan

gewone belangstelling en...

de resultaten bewijzen dat.

Steek voor uw reclame-

plannen uw licht eens op

bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg 1

Telefoon 2135

«awHör

INSTALLATIE BUREAU

Centrale verwarming*

Dr. C. A. GERKESTRAAT 40 rd.

ZANDVOORT Telefoon 3603

100% financiering mogelijk.

Wij zoeken voor ons kantoor een

Receptioniste/Telefoniste

die tevens genegen is enkele lichte kantoor-
werkzaamheden te verrichten. Wij denken
aan een meisje van 16— 18 jaar. Wie zin

heeft in een leuke zelfstandige baan, kan
^sollicitaties richten aan

Corodex N.V
NOORDERDUINWEG 48 — ZANDVOORT

Nu kip aan spit

HELE KIP

f4,50

Snackbar Steffers
STATIONSPLEIN 5

VAN DENSEN'S
centraleverwarmingshedrijf

* AANLEG

• OMBOUW
* ONDERHOUD

• REPARATIE

"¥ CENTRALE VERWARMING

* AARDGAS-INSTALLATIES

* OLIESTOOK

Vraag vrijblijvend advies!

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972



Boekbinderij JLLBLAS
Prinsesseweg 38-40 - telef. 4124

wenst cliëntea en bekenden
een voorspoedig 1970

&&ao*4-
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE «iHEREHKLEDIHG

KERKSTR.20 • TEL-.3136

vyenst cliënten een voorspoedig 1970

Chocolaterie NI. C. VAN NOL
Kerkstraat 34, telefoon 2364

wenst zijn geachte cliënten een
gelukkig en voorspoedig nieuwjaar.

Auto-service station

't CIRCUIT
Tjerk Hiddesstraat 10

wenst alle cliënten
een voorspoedig 1970

Wij wensen onze clientèle, kennissen
en zakenrelaties een voorspoedig
nieuwjaar.

SCHILDERSBEDRIJF

C» J. PiinP
Burg. Beeckmanstraat 33, tel. 4755

Fa. Portegies en Van Campen
Schoenherstellers

Kerkstraat 32
wensen hun cliënten een
gelukkig nieuwjaar

MODEHUIS

S. PILLER
Kerkstraat 4
Telefoon 3397

wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

Melkhandel P. Koper
Swaluëstraat 3
wenst cliënten, vrienden en
kennissen een gelukkig nieuwjaar

Keesman's Schildersbedrijf
Jan Steenstraat 1, telefoon 2425

wenst cliënten, vrienden en be-
kenden een gelukkig nieuwjaar

Broodbakkerij en
levensmiddelenbedrijf

H. J. LEEK
(v/h W. van Duijn)

Helmersstraat 28, wenst cliënten en
vrienden een gelukkig nieuwjaar

Melklnrichting

Pa L. v.d. Mije & Zonen
Van Ostadestraat 1
wenst geachte cliënten en bekenden
een gelukkig nieuwjaar.

Groente- en fruithandel
L. VAN NORDE, Haltestraat 51

wenst geachte cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig nieuwjaar

Een voorspoedig

en gelukkig 1970

namens NOTTEN
Haltestraat 59
Speciaal baby- en kinderkleding

Pa. T. C. VAN DER SCHELDE
Haltestraat 7, tel. 2807

wenst cliënten een voorspoedig 1970

Sigarenmagazijn

Fa. Schutte-Kuipers
Koningstraat hk Oosterstraat
Vondellaan la

wenst haar geachte cliënten

een voorspoedig 1970

Levensmiddelenbedrijf

„De Spar"
G. A. KOLB, Tolweg 20

wenst alle cliënten

een voorspoedig 1970

Rinco's autobedrijven
E. JONGSMA, Oranjestraat 3
wenst iedereen een gelukkig
nieuwjaar!

Spoelders Kappershuis
Dames- en herenkapper
Haltestraat 14, telefoon 2462
wenst u een goed nieuwjaar

Een voorspoedig 1970 toegewenst
door

Fam. Schot
Banketbakkerij

GROTE KROCHT 20B

Café-restaurant

OOMSTEE
Zeestraat 62

wenst cliënten en vrienden
een voorspoedig nieuwjaar.

Vamor-Rijschool

SNELLENS
wenst leerlingen, oud-leerlingen, vrienden en bekenden
een voorspoedig 1970

Bestuurdersbond Zandvoort
wenst allen vrede, voorspoed en arbeid.

Stukadoorsbedrijf Gebr. Water
v/h Muler & Co. - Heimansstraat 5

„KAASHOEK" Haltestraat 38

De beste wensen voor 1970

Reisbureau Kerkman
wenst allen een gelukkig jaar

en een goede reis door 1970!

Slagerij fa. VAN DIJK
Stationsstraat 12, tel. 2336

wensen hun cliënten en vrienden
een voorspoedig 1970

SIGARENMAGAZIJN
P. KRAMER

Stationsstraat 10, tel. 3566, wenst
cliënten en vrienden een goed 1970

Hani&uKg.FOTO KINO
Grote Krocht 19
Telefoon 2510

wenst cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1970

Electro-radio-technisch bureau

Burg. Engelbertsstraat 64
Telefoon 2914

wenst alle cliënten en
bekenden een voorspoedig 1970

Levensmiddelenbedrijf B. KEMP
v/h D. Ruiter
Kruisweg 22, telefoon 2015

wenst alle cliënten
een voorspeodig 1970

Bouwbedrijf Q. KEUR
Jan Steenstraat 10, tel. 4162

wenst cliënten, vrienden en be-
kenden een voorspdoedig 1970

K. LOOMAN, mr. opticien
Haltestraat 5

wenst alle cliënten
een voorspoedig 1970

E. LOOS
Sporthuis „Zandvoort"
Haltestraat 35, tel. 2131

wenst cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1970

Boek- en kantoorboekhandel

G. E. Lorenz
Haltestraat 15, tel. 2154

wenst allen een voorspoedig 1970

Smederij G. Loos
Gasthuisplein 6, telefoon 3928

wenst geachte cliënten

een voorspoedig 1970

Ie Zandvoortse drogisterij

C. Luttik & Zn
Zeestraat 34

wenst alle cliënten
een voorspoedig 1970

Electro-technisch bureau

L. Drommel
Helmersstraat 33, tel. 2733

wenst geachte clientèle

een voorspoedig 1970

Hout- en boardhandel
„CENTRUM" Jb. Slagveld

BREDERODESTRAAT 1
(naast dr. Flieringa)

een voorspoedig 1970 ,

Fa. G. BAKKENHOVEN
Bakkerstraat 3, tel. 2523

wenst alle cliënten
een voorspoedig 1970

Sigarenmagazijn

A.H.Bijleveld
Haltestraat 22, telefoon 4313
wenst cliënten en bekenden een
voorspoedig en gelukkig 1970

Fa. A. Kerkman & Zn
Van Lennepweg 5, telefoon 3576

Esso-huisbrandolie en -gassen enz.

wenst allen een goed 1970

Beddenspeciaalzaak
KEMPER

Haltestraat 21, telefoon 2119
wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig 1970

SLAGERIJ H. J. VAN ELDIK
Jan Steenstraat la, telefoon 2682

wenst alle cliënten
een voorspoedig 1970

SLAGERIJ C. VAN ELDIK
Haltestraat 12, telefoon 2616

wenst alle cliënten

een voorspoedig 1970

Groentehandel

C. Draijer
Van Ostadestraat 9

wenst cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1970

Hotel-café-restaurant

DELICIA
en American-Lunchroom
Kerkstraat 16

wensen alle vrienden en bekenden
een voorspoedig 1970

FIJNWASSERIJ W. M. DAMMANN
Pakveldstraat 5

wenst alle cliënten

een voorspoedig 1970

Smederij - Schoorsteenveger

J C. DORSMAN
Oosterstraat 3
wenst cliënten, vrienden en
kennissen een gelukkig 1970

VISHANDEL
Kerkman & Loos
Haltestraat 16
wenst zijn cliënten en kennissen

een gelukkig en voorspoedig 1970

Levensmiddelenbedrijf
E. J. RIJBROEK

Da Costastraat 3
wenst U een voorspoedig 1970

A. PAAP Assurantiebedrijf

Kruisstraat 14, tel. 3218, wenst alle

clientèle, vrienden en bekenden
een gelukkig en voorspoedig 1970

Banketbakker

E. PAAP Potgieterstraat 24

wenst cliënten, vrienden en be-

kenden een voorspoedig 1970

J P. J. SEIJSENER
Brood- en Banketbakkerij

Haltestraat 23, telefoon 2159

wenst cliënten een voorspoedig 1970

Het bestuur van de

Klaverjasclub „Zandvoort"
wenst leden en begunstigers

een voorspoedig 1970

Het bestuur van de

Watersportvereniging
„Zandvoort"
wenst haar leden, jeugdleden, dona-
teurs en bekenden een goed uiteinde

en een behouden vaart in 1970

Brood- en Banketbakkerij

VAN STAVEREN
eig. H. Stuurman
Zeestraat 48 - Tel. 2684

wenst cliënten en vrienden een
voorspoedig nieuwjaar.

Het bestuur van de

P. v. cL A.
afd. Zandvoort
wenst leden en geestverwan-
ten een voorspoedig 1970

Wij hopen u persoonlijk te

ontmoeten op onze nieuw-
jaarsbijeenkomst 9 januari
in het Gemeenschapshuis.

A. Paap
Celslusstraat 91

wenst zijn cliënten
gelukkig Nieuwjaar!

Het bestuur van de toneelvereniging

„OP HOOP VAN ZEGEN"
wenst leden en donateurs
een gelukkig 1970

Metselbedrijf

Gebr. Koper
VAN SPEIJKSTRAAT 18

wenst alle bekenden
een voorspoedig 1970

Vishandel
FLOOR MOLENAAR & ZONEN
Da Costastraat 17
wensen U een voorspoedig 1970

A. POOL
TIMMERMAN-AANNEMER
Haarlemmerstraat 13, tel. 2569

wenst alle cliënten
een voorspoedig 1970

HERENKAPSALON

HAAQEN
Swaluëstraat 15

wenst alle cliënten, vrienden en be-
kenden een voorspoedig 1970

Schoenmakerij H. HARMS
Zuiderstraat 8

wenst cliënten, vrienden en
kennnissen een voorspoedig 1970

Electro radiogeluidstechnisch bureau

Fa. J. K. Feenstra
Haltestraat 57, telefoon 2065

wenst TJ een voorspoedig 1970

Sigarenmagazijn
„'T TOLHUIS"

G. Kloprogge, Tolweg 14, tel. 4213
wenst cliënten en vrienden een
voorspoedig 1970

Fa. J. LOOS, WAGENMAKER
Gasthuisplein 8
Werkplaats: Swaluëstraat 43

wenst alle cliënten
een voorspoedig 1970

LOODGIETERSBEDRIJF

P. van Loon
Bilderdijkstraat 7, telefoon 2508

wenst al zijn cliënten
een voorspoedig 1970

LOODGIETERSBEDRIJF

Th. A. LOOS v/h Weber
Sophiaweg 13, telefoon 5207

wenst zijn cliënten, vrienden
en bekenden een voorspoedig
1970!

Schildersbedrijf

AUG. VAN DER MIJE
Brederodestraat 81, tel. 5186

wenst geachte cliënten en bekenden
een gelukkig nieuwjaar.

Bar-Bodega „DE KROON"
Stationsstraat 11, W. v.d. Wouden
wenst cliënten, vrienden en be-

kenden een voorspoedig nieuwjaar.

Jb. Schaap
Ook in 1910 uw adres voor
herenkapper en parfumerieën

Haltestraat 31
wenst alle cliënten

een voorspoedig 1970

Wijnhandel

LEFFERTS
Zeestraat 44, tel. 2254

wenst ook u een
gelukkig en voorspoedig 1970

SCHILDERSBEDRIJF

Verf- en behangzaak

P. J. DANNENBURG
STATIONSSTRAAT 7—9
wenst cliënten en vrienden
een gelukkig nieuwjaar.

W. AKERSLOOT
Schelpenplein 18

wenst cliënten, vrienden en
bekenden een gelukkig nieuwjaar.

DROGISTERIJ - PARFUMERIE

BLAAUBOER
Haltestraat 46

p.f.

Brood- en banketbakkerij

M. J. BALK
p.f.

Hogeweg 27, telefoon 2989

n.v. A. Bakels
Kerkstraat 29-31

wenst geachte cliënten

een voorspoedig nieuwjaar

Het bestuur van de

Brandweervereniging
wenst alle leden en donateurs een
voorspoedig 1970

Groente- en fruithandel W. BOS
Da Costastraat 4

wenst u een voorspoedig 1970

Bloemenmagazijn „NOORD"
H. Schniedewind-Paap
Vondellaan, telefoon 4320

wenst cliënten en kennissen
een voorspoedig 1970

Mk RÖSË
Vkeuken

wenst U een voorspoedig 1970

Keukeninstallatiebedrijf

„Zandvoort"

Christelijke Besturei]

Zandvoort
wenst allen een gelukkig niel

Loodgietersbedrijf

J a JSXm MrJt\.M\Èr
Dr. Gerkestraat 42, tel. 31.

en 5613
Allen een gelukkig nieuwja

Het bestuur van de

Algemene Bond
van Ambtenaren
Afdeling Zandvoort

wenst de leden
een voorspoedig nieuwjaar

Q. KOL
Koningstraat 75, tel. 3212 I

ALLE VERZEKERINGEN
wenst allen een voorspoedig 197

Greet Kuntz-Zonjee
Schoonheidsspecialiste
wenst al haar cliënten
een gelukkig en voorspoedig 1970

Het bestuur van de

ZANDVOORTSE
REDDINGSBRIGADE

wenst leden en donateurs een
|

voorspoedig en veilig 1970

Bestuur van

Zandvoortmeeuwen

Handbal
wenst leden, donateurs en
supporters een voorspoedig
1970

Bestuur en elftalcommissie van

ZANDVOORTMEEUWEl
wensen leden, supporters en
kenden een suksesvol 1970! E

z.o.v.
Het bestuur van de Zandvoort
Operette Vereniging wenst ha
leden, toekomstige en ere-led

en donateurs een goed 1970

Aannemersbedrijf W. DORSMAN & Zn.
Assuratiën, taxaties en makelaardij

wenst vrienden en bekenden

een voorspoedig 1970

BANKETBAKKERIJ

T&omaó
Haltestraat 13

wenst alle cliënten

een voorspoedig 1970

BRANDSTOFFENHANDEL
SCHUITEN
Smedestraat 19, Zuiderstraat 12

wenst cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1970

Dameskapsalon
WOUDENBERG-DE JONG
Stationsstraat 14, telefoon 2371

wenst cliënten, vrienden en be-
kenden een gelukkig nieuwjaar

BANKETBAKKERIJ

R. van der Werff
Tolweg 6, tel. 5001

wenst cliënten, vrienden en
bekenden een gelukkig nieuwjaar

Sanitair installatiebedrijf

Th. J. A. SPOLDERS
(Alleen) Wilhelminaweg 20
Levering van alle bekende merken
gasapparaten, o.a. gasconvectors,
gevelkachels, geisers enz.

Aanleg van gas- en waterleidingen,
zink-, mastiek- en ruberoid dakbe
dekkingen, wenst alle clientèle een
voorspoedig nieuwjaar.

WEBER'S
SCHOONMAAKBEDRIJF
en GLAZENWASSERIJ
Boerlagestraat 2, tel. 4090

wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar!

Woninginrichting:

P .f.

B. Sietsema
.Noorderstraat 10

FAM. A. J. VREEBURG
Haltestraat 54

wenst cliënten een gelukkig
en een voorspoedig 1970

Bloemenmagazijn
D. Vader & Zoon, Kerkstraat 38

wenst alle cliënten
een voorspoedig 1970

TON VAN DER VOORT
Haltestraat 36

wenst cliënten een voorspoedig 1970

A. Kerkman
J. Kerkman-

de Vries
Noorderstraat 5
wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig 1970

Het bestuur van

K.J.C. „NOORD "

wenst al haar leden ,

een voorspoedig 1970

Rijwiel- en nromfietsbedrijf

Jac. Vërsteege en Zonen
Haltestraat 18, telefoon 4499
wenst cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig nieuw-
jaar

Tony ten Broeke
.wenst zijn cliënten, vrienden
en bekenden een zonnig 1970

Damclub Zandvoort
Alle leden en belangstellenden
een voorspoedig nieuwjaar

Drogisterij-Schildersbedrijf

Fa. Klaas v.d. Mije & Zn
Willemstraat 31, telefoon 2363

C. TEROL
Brugstraat 7, telefoon 28

Financiering van auto's, hypothek<|
Alle verzekeringen voor ziekte,

gevallen, leven, brand, ziekenhu
enz., wenst cliënten en bekenden e|
gelukkig 1970

WED. T. LOOS-ZWEMMER
Achterweg 5

Petroleum, klompen, klomp
p.f. sokken, schoonmaakartikelen

K. J. C. Zandvoortmeeuwer
wenst allen een voorspoed
nieuwjaar.

Het bestuur van

ZANDVOORTS
MUZIEKKAPEL

wenst begunstigers, leden en jeugd-
leden een gelukkig nieuwjaar

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

wenst u allen een voorspoedig 1970

Onze beste wensen voor 1970!

„JUPITER'
Haltestraat 6

AANNEMERSBEDRIJF

.

N. tenBroeke
Brederodestraat 68, tel. 2421

p.f.

Café

„ARIE KOPER"
wenst vrienden en clientèle

een voorspoedig nieuwjaar.
Fam. Bol-Koper

Fa. Witmer
Van Speykstraat 17, tel. 2007
wenst vrienden en cliënten

een gelukkig nieuwjaar

Vrede en welvaart
voor alle mensen in 1970 wenst u:

CP.N. afd. Zandvoort

Bakkerij J. Van der Werff
Gasthuisplein 3

wenst vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar

Het bestuur van de

Zandvoortse
Ondernemers Centrale
wenst haar leden
een voorspoedig nieuwjaar

Het bestuur van de

Akkordeonvexeniging
|

„Zandvoort"
wenst leden, donateurs en beg
stigers een voorspoedig 1970.

Het bestuur van

FIRMA SCHUILENBUR(
Grote Krocht 5-7, teL 29|

wenst geachte cliënten en kenniss|
een gelukkig nieuwjaar

IJzerhandel
„ZANDVOORT" n.v|
Swaluëstraat 9

wenst geachte cliënten
een zalig nieuwjaar

Dameskapsalon

„Yvonne"
Haltestraat 63, telefoon 2214

wenst geachte cliënten e|
voorspoedig nieuwjaar

Sigarenmagazijn „ZUID"
Paradijsweg 20, telefoon 2662

wenst cliënten, vrienden enl
bekenden een zalig nieuwjal

ZANDVOORTSE HOUTHANDEL
|

Vondellaan, Plan Noord

Melkhandel
P. L. WARMERDAI

Melkerij „Mariënbosch"
Hogeweg 29, telefoon 2464
wenst alle cliënten

een voorspoedig 1970

Schildersbedrijf H. Wardenij
voorheen Flietstra

Burg. Beeckmanstraat 2, teL 21141
Schoonmaakartikelen, behang, vel

borstelwerk, enz. wenst geaelf
cliënten een voorspoedig 1970

Brandstoffenhandel

H. J. TER WOLBEEK & Zi|
Brederodestraat 14a - Tel. 3648^
wenst geachte cliënten, vriej
bekenden een voorspoedige


